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সদ 

ন্বাওালী চেল্স্িভ্ভাভ্ভিঘ্বান 

আকিগ্চন (১৭৫০- ১৮৩৬) চুপী-বর্ধমান। 
ব্রজাকশোর রায় বেরধধমানরাজের দেওয়ান)। প্রকৃত 
নাম রঘুনাথ রায়। আঁকণ্টন-ভিতায় তাঁর বহু 
উৎকৃষ্ট শ্যামাসঙ্ঞাঁত ও কৃষ্ণ-বিষয়ক গান পাওয়া 
যায়। দিল্লীর বিখ্যাত ওস্তাদের কাছে সংগীত 
শিক্ষা করেছিলেন। সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় 
অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। বধমানরাজের দেওয়ান? 
লাভ করেছিলেন। 'কন্তু পরমার্থ-চিন্তায় কিছুকাল 
পর তিনি দেওয়ানী ত্যাগ করেন। [১] 

আকিপ্টন দাস। সহজিয়া সম্প্রদায়-ভুন্ত প্রাচীন 
কবি। '্শ্রীচৈতন্যভান্তরসাত্বকা', '্ত্রীচৈতন্যভান্ত- 
বিলাস” 'ভান্তরসালিকা', 'ভীন্তরসচান্দ্রকা” প্রভৃতি 
গ্রন্থসমূহ সম্ভবত ১৭শ শতাব্দীর শেষ ভাগে 
[তিনিই রচনা করোছিলেন। তা ছাড়া রামানন্দ রায় 
রচিত 'জগন্নাথবল্লুভ'-নাটকের বাংলা অনুবাদ 
তাঁরই কৃত। অকিণ্চন দাস নামে একজন পদকর্তার 
কয়েকটি পদও আছে। উভয়ে আভন্ল কিনা জানা 
যায় না। [১,৩] 

অক্রুরচন্ছ্ দেন। পঠথ সংগ্রাহক । তাঁর বিভিন্ন 
সংগ্রহের মধ্যে সঞ্জয়ের মহাভারতের একটি মূল 
পথ এবং রামনারায়ণ ঘোষের 'নৈষধ উপাখ্যান, 
“সুধন্বাবধ' ও ধ্রব-উপাখ্যান' উল্লেখযোগ্য। [১৩৩] 

অক্ষয্নকুমার চট্টোপাধ্যায় (১১.১২.১২৬৫- 
২১.৬.১৩৫৫ ব.) দহিহাট--বর্ধমান। প্রোসিডেল্সণ 
কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। 'উদ্াচার্য 
পাঁরবার' ও বৈজ্ঞানিক সন্ত? গ্রন্থের রচাঁয়তা। 
গ্রামে স্লীর নামে প্রাণদাস্ন্দরী মাতৃসদন' প্রাতিষ্ঠা 
করেন। [6] 

অক্ষয়কুমার দত্ত (১৫.৭.১৮২০- ১৮.৫, 
১৮৮৬) চুপী-বর্ধমান। পাঁতাম্বর। যে সকল 
মনীষার আঁবর্ভাবে ১৯শ শতাব্দীতে বাঙলার নব- 
জাগরণ যুগের প্রবর্তন হয়েছিল, অক্ষয়কুমার 
তাঁদের অন্যতম। দাদু, বাল্যে পিতৃবিয়োগ, 
দীর্ঘকালব্যাপণ অসহ্য পণড়া প্রভাতি নানা বাধাবিঘ 
সত্তেও তাঁর বহুমুখী প্রাতভার স্ফুরণ হয়েছিল। 

ওঁরয়েপ্টাল সোমনারীতে বছর-দুই পড়ার পরেই, 
[পতাবিয়োগের ফলে পড়া ছেড়ে তাঁকে অর্থোপারজনে 
উদ্যোগী হতে হয়। বিদ্যালয় ছাড়তে বাধ্য হলেও, 
সারা জীবনই তিনি পড়াশুনা করে গেছেন। কাল- 
ক্রমে বাবধ বিষয়ে এবং ফরাসাঁ, জার্মান প্রভীত 
বিভিন্ন বিদেশীয় ভাষায় গভীর পাণ্ডিত্য অন 
করেন। কিশোর বয়সেই সংস্কৃত ও ফারসণ ভাষায় 
এবং নর স্পাশ্ডিত হয়ে উঠোছলেন। 
মাত্র ১৪ বছর বয়সে 'অনঙ্গমোহন, কাব্যগ্রল্থ 
রচনা করেন। যৌবনারচ্ভে 'তানি ঈচ্বর গুপ্ত 
সম্পাঁদত 'সংবাদ প্রভাকর' পা্রকার জন্য ইংরেজী 
সংবাদপন্ধ থেকে প্রবন্ধাবলীর বঙ্গান্বাদ শুরু 
করেন। এইভাবেই গদ্যরনার স্রপাত। ১৮৩৯ 
খী, তত্ববোধিনী সভার সভ্য হন এবং কিছযাদন 
এই সভার সহ-সম্পাদক ছিলেন। ১৮৪০ খ্ঃশ, 
তত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষকের পদে নিযৃস্ত হন 
এবং পরের বছর তত্ববোধনী সভা তাঁর রচিত 
বাংলা ভূগোল প্রকাশ করে। ১৮৪২ খুশী, টাকির 

মাঁসক পান্তিকা প্রকাশ করেন। দঃপট সংখ্যার পর 
পারকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৬.৮.১৮৪৩ খুখ, 
অক্ষয়কুমারের সম্পাদনায় ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ববোধনশ 
সভার মুখপন্র তত্ববোঁধনী পান্তকা আত্মপ্রকাশ 
করে। রচনাসম্ডারে ও পাঁরচালনার গুণে পা্িকাটি 
শ্রেচ্ঠ বাংলা সামায়কপরে পরিণত হয়। পা্রকাটিতে 
তত্ীবিদ্যা সাঁহত্য দর্শন ইতিহাস পুরাতত্্ব বিজ্ঞান 
ভূগোল প্রভৃতি নানা-বিষয়ক প্রবন্ধ থাকত। সচিন্র 
প্রব্ধও থাকত। স্পী-শিক্ষার প্রসার ও 'হিন্দু- 
বিধবাদের সমর্থনে এবং বাল্যাববাহ ও 'বাবধ 
কুসংস্কারের বিরুদ্ধে হান্তিবহূল বাঁলম্ঠ লেখাও 
এতে প্রকাশিত হত। নীলকর সাহেব ও জামদারদের 
প্রজাপীড়নের বিরুদ্ধে অক্ষয়কুমার এই পণ্িকায় 
নিভভকভাবে লেখনী চালনা করেন। ১২ বছর এই 
পন্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ২১.১২.১৮৪৩ খন, 
তানি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অপর ১৯জন বন্ধুর 



জক্ষয়কুমার দত্ত [ 

সঙ্গে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে ত্রাঙ্গধর্মে 
দক্ষাগ্রহণ করেন। এই দলই প্রথম দীক্ষিত ত্রা্ধ। 

যে আন্দোলন আরম্ভ করেন, তার ফলে দেবেন্দ্রনাথ 
ও ব্রাহ্গসমাজ শাস্ত্রের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস বর্জন 
করেন। ত্রাহ্মসমাজে সংস্কৃত ভাষার পাঁরবর্তে 
বাংলা ভাষায় ঈশবরোপাসনার তান অন্যতম 
প্রবর্তক । পরে [তানি প্রার্থনার প্রয়োজন স্বীকার 
করতেন না এবং শেষ বয়সে অনেকটা অজ্ঞাবাদী , 
হয়ে পড়েন। ১৭.৭.১৮৫৫ খী. বিদ্যাসাগর 
মহাশয় কাঁলকাতায় নর্মাল স্কুল স্থাপন করে 
অক্ষয়কুমারকে মাসিক ১৫০ টাকা বেতনে প্রধান, 
গশক্ষকের পদে নিযুন্ত করেন। কিন্তু শিরোরোগের 
প্রাবল্যের দরুন 'িতন বছর পর এই কাজ ত্যাগ 
করতে বাধ্য হন। তখন তত্ববোধিনী সভা থেকে 
তাঁকে মাঁসক ২৫ টাকা বাঁত্তদানের ব্যবস্থা হয়। 
[কম্তু অজ্পকালমধ্যেই পৃস্তকাবলীর আয় বাঁদ্ধ 
পাওয়ায় তান বৃত্তিগ্রহণ বন্ধ করেন। “ভারতবর্ষীয় 
উপাসক-সম্প্রদায়' নামক পাশ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা- 
গ্রন্থাট তাঁর শ্রেম্ঠকীর্ত (প্রথম ভাগ ১৮৭০, 
ধদ্বতীয় ভাগ ১৮৮৩)। গ্রন্থখানর সুদীর্ঘ 
উপক্রমাঁণকায় 'তাঁন আর্ধভাষা ও সাহত্োর প্রধান 
শাখারয় (ইন্দো-ইউরোপীয়, ইন্দো-ইরানীয় এবং 
বোদক ও সংস্কৃত) সম্বন্ধে গভীর পাশ্ডিত্পূর্ণ 
আলোচনা করেন। এর আগে কোন ভারতবাসী 
ভাষাবজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করেন 'নি। তাঁর 
অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে জর্জ কুম্ব-এর লেখা 
00115110000 01 179 অবলম্বনে রাঁচত 

'বাহ্যবস্তুর সাঁহত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ 'বচার 
প্রথম ভাগ ১৮৫২, দ্বিতীয় ভাগ ৯৮৫৩), ধর্ম 
নীত' (১৮৫৫) এবং প্রাচীন 'হন্দুদগের সমদূদ্র- 
যান্লা ও বাঁণপজ্যাবদ্তার, (১৯০১) বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । শেষোস্ত গ্র্থথানি তাঁর মৃত্যুর পর 
প্রকাঁশত হয়। অক্ষয়কুমারের 'চার্পাঠ' প্রেথম 
ভাগ ১৮৫২, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৪, তৃতশয় ভাগ 
৯৮৫৯) সেকালে অত্যন্ত সমাদর লাভ করে। 
“পদাথাবদ্যা (১৮৫৬) তাঁর রাঁচিত আরেকখাঁন 
উৎকৃষ্ট পাঠ্যপুস্তক । বৈজ্ঞানক গ্রম্থাবলী রচনা- 
কালে তান বৈজ্ঞানক পরিভাষাও অনেক পাঁরমালে 
সমদ্ধ করে গিয়েছেন। তাঁর গদ্যরচনা শব্দবাহ্ল্া- 
বাঁজত স্পম্ট তথ্যনিষ্ঠ য্ন্তিনিভর ও প্রসাদগৃণ- 
সম্পন্ন । স্বাদোশিকতাও 'ছিল অক্ষয়চারন্লের অন্যতম 
প্রধান বৈশিষ্ট্য। মাতৃভাঁম থেকে যাবতীয় অন্ধ- 
বিশ্বাস, কুসংস্কার, কদাচার ও দূর্বলতা দূর 
করাই ছল তাঁর ব্রত । তাঁর আভমত ছল যে 

] অক্ষয়কুমার নং 

জাতীয় ভাষা ও জাতীয় ধর্ম শিক্ষা না করলে, 
ইংরেজ জাতির ভাষা ও ধর্ম ভারতবর্ষকে [নাশ্চত 
গ্রাস করবে। সেইজন্য 'তাঁন বাংলা ভাষার মাধ্যমে 
সকল বিষয় শিক্ষাদানের পাঁরকল্পনা করোছলেন। 
ব্যান্তগত জীবনে তান ছিলেন কঠোর নীীতপরায়ণ 
1বনয়ী ধার্মক এবং দাঁরদ্রের প্রাতি দয়াশশীল। কাব 
সত্যেন্দ্রনাথ তরি পৌন্র। [১১৩,৭,৮] 

অক্ষয়কুমার নন্দী (১২৮৬ - ২৯.৭.১৩৭৬ 
ব.) কাঁলকাতা। 'মাতৃভূঁম' পান্রকার সম্পাদক ও 
শবলাত দ্রমণ' গ্রল্থের রচায়তা। ১৯২৪ ও ১৯৩১৯ 
খু, যথাক্রমে লন্ডন ও প্যারীতে আন্তর্জাতিক 
গশজ্পপ্রদর্শনীতে তান ভারতাঁয় অলগ্কার-ীনর্মাণ, 

পাঁরচয় 

অক্ষয়চন্দরর 'মাতৃমান্দর পাতরকাট সে যুগে বিখ্যাত 
ছিল। যৌবনে আঁশ্নমল্লে দীক্ষিত হন। গ্রামে 
তান 'সেবানন্দ' নামে খ্যাত হয়োছলেন। আচার্য 
প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন__'বাঙালণী ছেলেরা 
বলেতে যায় শুধু টাকা ওড়াতে ; অক্ষয়বাবু এর 
সম্পূর্ণ ব্যাতক্রম। তিনি ইউরোপ থেকে স্বদেশে 
বেশ অর্থ নিয়েই ফিরেছেন।, নৃত্যশিল্পী অমলা- 
শঙ্কর তাঁর কন্যা । 18] 

অক্ষয়কুদার বড়াল (১৮৬০ - ১৯.৬.১৯১৯) 
চোরবাগান-__কলিকাতা । কালচরণ। হেয়ার স্কুলের 
ছাত্র_শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে। কর্মজীবনে প্রথমে 
দিল্লী আযাণ্ড লণ্ডন ব্যাক, পরে নর্থ ব্রাটশ লাইফ 
ইন্সিওরেল্স কোম্পানীতে চাকার করেন। ছান্র- 
জীবনে কাঁব বিহারীলালের কাছে কাব্যদক্ষা লাভ 
করেন। 'রজনীর মৃত্যু' বঙ্গদর্শনে (১২৮৯ ব.) 
প্রথম প্রকাশিত কবিতা । তান আত্মগত কম্পনা- 
মূলক প্রেম ও সৌন্দর্যবাদের উপর বহু ফাঁবতা 
িখেছেন। প্রথম যৌবনের কাঁবতায় দুঃখের সুর 
বর্তমান। স্বগণ্িতা পত়্ীর স্মৃতিতে 'লাখিত “এষা, 
কাব্যগ্রন্থে তিনি গাহস্থ্য-জীবনের মধ্যেই তৃস্তি 
খজেছেন। শব্দচয়নে ও বাক্যের পরামাতি রক্ষায় 
সতর্ক থাকতেন। রচনা ক্ল্যাসিকধমণি। প্রকাঁশত 
অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ : 'প্রদশীপ', 'কনকারঞ্জাল", 'ভুল' ও 
“শঙ্খ । এ ছাড়া “পান্থ নামে একাঁট কাব্যের 'তিনাঁট 
পর্যায় 'সাহত্য' পনিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কাব 
[হিসাবে রবান্দ্রনাথের সমসামায়ক হয়েও তিনি 
রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হন 'নি। বাংলা কাব্যে 
নিজস্ব সুর ও ভ্গির জন্য মৌলিকতা দাবি করতে 
পারেন। [৩,৭,২৬,২৬] 
অক্ষয়কুার বস; (আনুমানক ১২৫৮ ব.-2) 

জাগুিয়া-_ চাষ্বশ পরগনা । দক্ষ রাজকর্মচারী। 

জিত বাট 



অক্ষয়কুমার মৈন্রেয় [ 

পুস্তক, “তারা বিজয়" ও পনরুপমা' নামে দু'খান 
এ্রতিহাসক ও সামাজিক নবন্যাস প্রণয়ন করে 
খ্যাতি অর্জন করেন। [২৫] 

অক্ষয়কুমার সৈল্রেয়, কৈসর-ই-াহন্দ, সি.আই.ই, 

(৯.৩.৯৮৬১- ১০২১৯৩০) 'িমলা--নদীয়া। 

মথ্্রানাথ। অক্ষয়কুমার প্রথমে কুমারখাঁল এবং 
পরে রাজশাহী ও কলিকাতায় পড়াশুনা করেন। 
*রাজশাহশ কলেজ থেকে ি.এল,. পাশ করে সেখানেই 
ওকালাঁতি আরম্ভ করেন এবং বিশেষ সুনাম ও 

প্রাতপাত্তসহ মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই ব্যবসায়ে লিপ্ত 
ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই সামায়কপনে লিখতে 
শুরু করেন। যৌবনারম্ভে তান বাংলা ও সংস্কৃত 
সাহত্য সম্বন্ধে গভীর পাঁশ্ডত্যপূর্ণ বাবধ প্রবন্ধ 

রচনা করেন; কিন্তু এীতহাঁসক রচনাবলর 
জন্যই তানি বিশেষ খ্যাতিমান হন। সিরাজউদ্দৌলা 
(১৮৯৮) ও মীরকাশিম (১৯০৬) নামে দু'খানি 
এরীতহানিক গ্রল্থ রচনা করে তিনি বিদ্বৎসমাজে 
বাশস্ট আসন আঁধকার করেন। মূল দলিল- 
দস্তাবেজের সাহায্যে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে 
বাংলা ভাষায় হীতহাস রচনার 'তাঁনই পাঁথকৃৎ। 
পালরাজগণের তাম্রশাসন ও 'শিলালাপর বাংলা 

অনুবাদসহ ণগৌড়লেখমালা” প্রেথম স্তবক ১৯১২) 
রচনা করে বাঙলার হীতিহাসে গবেষণার পথ সুগম 
করেন। অপর তিনখানি প্রাঁসদ্ধ গ্রন্থ : “সমরাসংহ", 
“সীতারাম রায়” ও “ফরীঁঞ্গি বাঁণক'। ভারতা, 
বঙ্গদর্শন, সাহত্য, প্রবাসী প্রভাতি পান্রকার 
নিয়ামত লেখক ছিলেন। তিনি 'পৌশ্ড্রবর্ধন, 
'রাণশ ভবানণ”, “বাল দ্বীপের 1হন্দুরাজ্য প্রভাতি 

ও গোঁড় সম্বন্ধে বহু এীতহাঁসক প্রবন্ধ রচনা 
করেন। এশিয়াটিক সোসাহাঁটি হলে ক্যালকাটা 
হিস্টারক্যাল সোসাইটির সভায় (২৪.৩.১৯১৬) 
অন্ধকৃপ হত্যার কাহনী মিথ্যা প্রাতপন্ন করেন। 
১৮৯৯ খী. রবীন্দ্রনাথের সহায়তায় “এঁতহাসিক 
চিত্র” নামে একখান ট্রেমাসক পাকা প্রকাশ ও 
সম্পাদনা করে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মত 
ইাতিহাস-আলোচনার প্রবর্তন করেন। তান প্রাচশন 
ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহের ঞ্জন্য দীঘাপাতিয়ার 

কুমার শরৎকুমার রায় প্রাতম্ঠিত ১৯১০) বরেন্দু 
অন্সম্ধান সমিতির প্রধান সহায়ক ছিলেন। উত্তর- 

বঙ্গ-সাহত্য-সম্মিলনের ১৩১৫ ব.) এবং বজ্গণয়- 
সাহত্য-সামলনের ০১৩২০ ব.) হতহাস শাখার 
সভাপাঁত হন। বঙ্গীয় সাহিত্য পাঁরষং-এর সহ- 
সভাপাঁত এবং পরে 'বাঁশস্ট সদস্য নির্বাচিত হন। 
কাঁলকাতা বিশ্বাবিদ্যালয়ের আমল্মণে পালরাজগণের 
ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকাঁট ধারাবাহক বন্তুতা দেন। 
'তাঁন অসাধারণ বাপ্মশ ও স্বদেশানুরাগণ গিলেন। 

] অক্ষয়চচ্দু সয়কার 

ক্রিকেট খেলা, 'শিজ্পকলা ও রেশমাঁশল্প সম্বল্যেও 
তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল। [১,৩,,৭,৮,২৫,২৬] 

অক্ষয়চচ্দ্র চৌধুরী (৭.৯. ১৮৫০ - ১৮৯৮) 
কাঁলকাতা। 'মাহরচন্দ্র। আঙ্গুলের 'বখ্যাত 
চৌধুরী বংশে জল্ম। এম.এ. বি.এল, পাশ করে 
আ্যাটার্ন তার পেশা গ্রহণ করেন। সহপাঠী 
জ্যোতারন্দ্রনাথের সঙ্গে অক্তরগ্গতার সমত্রে 
জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পারিবারের সঙ্গে তাঁর ঘাঁনচ্ঠতা 
জল্মায়। "জ্যোতারন্দ্রনাথ 'পয়ানোর সুর সাজ্ট 
করতেন, অক্ষয়চন্দ্র ও কিশোর রবীন্দ্রনাথ সেই 
সুরে কথা বাঁসয়ে গান রচনা করতেন।, অত্যন্ত 
দূত গান রচনায় তান পারদর্শশ ছিলেন। রবীন্দ্র- 
নাথের 'বাল্মশীক-প্রাতিভা' গণীতিনাট্যে অক্ষয়চন্দ্রের 
কয়েকটি গান আছে। রচিত ও প্রকাশিত কাবাগ্রল্থ : 
উদাসিনৰ' (১৮৭৪), 'সাগরসঙ্গামে? ১৯৮৮১) এবং 
“ভারতগ্াথা, ৯৮৯৫)। কিশোর রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য- 
চর্চায় তাঁর দ্বারা উৎসাহত হয়েছিলেন। 1৩, 
২৬১২৬] 

অক্ষয়চন্দ্র সরকার €১১.১২.১৮৪৬ - ২,৯১০, 
১৯১৭) চু*চুড়া- হৃগলী। গঞ্গাচরণ। অক্ষয়চল্দ্ 
প্রথমে বহরমপুরে এবং পরে চুচুড়ায় ওকালাতি 
করতেন। যৌবনারম্ভে তান বাঁঙ্কমচন্দ্র সম্পাদিত 
বঙ্গদর্শন” সামায়কপল্লে লিখতে শুরু করেন। 
১৮৭৩ খু. অক্ষয়চন্দ্র চুণ্চুড়া থেকে 'দাধারণণ' 
নামে একখান সাস্তাহিক পান্নকা বার করেন। 
পন্লিকাখানির উদ্দেশ্য ছিল রাজনীতি আলোচনা 
এবং হিল্দুসমাজের 'ভীত্ত দৃঢ়টকরণ। 'তাঁন 
'নবজীবন' পান্রকারও প্রাতষ্ঠাতা-সম্পাদক। দেশী 
শিজ্পোৎপাদনে ও স্বায়ভ্তশাসনোপযোগশ শিক্ষা- 
1বস্তারে আগ্রহ ছিলেন । 2২50 9011 এবং 2৪৩ ০: 

0077991/ 8211 (4০৫ ১0)-এর বিরোধিতায় 'ব্রাটিশ- 
[রোধ মনোভাব গড়ে তোলায় এবং স্বদেশী 
দ্রব্য ব্যবহারে একনিষ্ঠ 'ছলেন। সাহাত্যক ও 
সমালোচকর্ূপে অক্ষয়চন্দ্র বিশেষ খ্যাতি অন 
করেন। সারদাচরণ 'মন্রের সহযোগিতায় প্রাচশন 
কাব্যসংগ্রহ সম্কলিত করে প্রকাশ করেন। য্যক্তাক্ষর- 
বাঁজত শিশুপাঠ্য গগোচারণের মাঠ' তাঁর বিখ্যাত 
কাবাগ্রন্থ। রাঁচিত অন্যান্য গ্রম্থ : “কাব হেমচন্দ্র» 
'হাপজা', 'দনাতনণ”, "সংক্ষিপ্ত রামায়ণ, 'রূপক 
ও রহস্য, প্রভাতি । তান বঙ্গীয় সাহিত্য সাম্মলনের 
ষ্ঠ আধবেশনের মূল সভাপাতি, বঙ্গীয় সাহত্য 
পারষং-এর সহ-সভাপাঁত ও ভারতসভার প্রথম 
যুপ্ম সহ-সম্পাদক 'ছিলেন। ভারতের জাতায় 
কংগ্রেসের (১৮৮৬) আধিবেশনে উৎসাহশী কমি 
এবং রায়তের স্বার্থরক্ষায় বিশেষ সাক্রয় ছিলেন। , 
[১,৩,৭,৮,২৫,২৬] 



অথখণ্ডানন্দ জ্বামণ [ 

জখণ্ডানজ্দ জ্যাম (?- ১৩৪৩ ব.)। শ্রীমল্ত। 
পূর্বাশ্রমের নাম গঞঙ্গাধর ঘটক । রামকৃষদেবের 
১৭ জন শিষ্ের অন্যতম। স্বামী বিবেকানন্দের 
পাররাজক অবস্থায় সঙ্গী ও সহচররূপে ভারতের 
নানা তীর্থ পাঁরভ্রমণ করেন। বেলুড় মঠ ও 
রামকৃষ্ণ মিশনের তৃতীয় অধ্যক্ষ ও মিশনের সেবা- 
কারের প্রধান উদ্যোন্তা ছিলেন। ১৮৯৫ খপ, 
মুর্শিদাবাদ জেলার দুাভক্ষপশীড়ত সারগ্াাছি ও 
মহলা গ্রামে সেবাকার্ষে প্রাণত্যাগ করেন। জশবনের 
অন্যতম কীর্ত সারগাছিতে আশ্রম ও কলাশষ্প 
বিদ্যালয় স্থাপন। মশনের পাত্রকায় উদ্বোধন) 
তাঁর ভ্রমণ-কাহনন ণতব্বতে 'তিন বৎসর' প্রকাশিত 
হয়। [১] 

আখলচন্দ্র দত্ত (১৮৬৯-১৯৫$০7?) ভরগাছ 
-প্িপুরা। ১৮৯৭ খা, কুমিল্লায় ওকালাতি শুরু 
করে কালে কুমিল্লার অন্যতম শ্রেন্ঠ উাঁকলর্পে 
পাঁরগাঁণত হন। চট্টগ্রাম অস্তাগার আক্রমণের 
মামলায় আসামী পক্ষ সমর্থন করেন। কংগ্রেসের 
নেতৃস্থানীয় ছিলেন। ১৯১৬ ও ১৯২৩ খু, 
বঙ্গীয় ব্যবস্থা পাঁরষদের সদস্য, ১৯২৮ খুখ, 
বঞ্গণয় প্রাদেশিক রাম্দ্রীয় সামাতর সভাপাঁত এবং 
১৯৩২ থেকে ১৯৪৫ খু. পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা 
পাঁরষদের সদস্য ও সহ-সভাপাঁত 'িলেন। 1৫] 

আখল দাস (১২৬০ - ৬.৩.১৩৩৩ ব.) কান্দর- 
কুলো-মার্শদাবাদ। রাজারাম। প্রখ্যাত কীর্তনীয়া। 
জাতিতে সূত্রধর । বহুবল্লভ দাস ও রাঁসক দাসের 
নিকট তিনি সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন। এক সময়ে 
তাঁর কীর্তন সম্প্রদায়ের বিশেষ সুনাম 'ছিল। [২৭] 

অঘোরচম্দ্র ঘোষ। প্রখ্যাত নাট্যকার। তাঁর 
[লাঁখত 'রামবনবাস নাটক”, 'ড্রেনের পাঁচাঁল', 
“মহন্তের খেদ”, পবদ্যাসল্দর টপ্পা,, 'মৃত্যুজয় 
ওষধাবলশ' ইত্যাদি ১৬টি নাটক, প্রহসন, যান্লাপালা 
ও 'বাবধ-বিষয়ক গ্রন্থ ১৮৭৪ -১৮৮২ খু, মধ্যে 
রচিত হয়। [8] 

অঘোরনাথ (১৮৪১ - ৯.১২.১৮৮১) শান্তপুর 
- নদীয়া । যাদবচন্দ্র রায় কবিভূষণ। ১২ বছর বয়সে 
পিতৃহশীন হন। টোল ও পাঠশালায় 'বদ্যারম্ভ। 
উচ্চাঁশক্ষার জন্য কলকাতা সংস্কৃত কলেজে ভাত 
হন (১৮৫৭)। ক্লমে মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও 
ব্রচ্গানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজ ও 
আন্দোলনে ধোগ দেন। ১৮৬৩ খু, এই নব- 

ও উপাসনান্রাগণী ছিলেন। প্রথমে প্রচারকরূপে 

] অঘোরনাথ চক্রবতণী 

ঢাকায় প্রেরিত হন ১৮৬৩) এবং সেখানে একাঁট 
ব্রাহ্ম সাধকমণ্ডলী গড়ে তোলেন। ঢাকা থেকে 
দরে এসে একজন অসবর্ণ বালাব্ধবাকে বিবাহ 
করেন। ১৮৬৫ খন. ব্রক্মান্দ ও 'বজয়কৃষ্ণ 
গোস্বামীর সঙ্গে তান পূর্ববঙ্গে এবং ১৯৮৬৬ 
খ্ী, উত্তরবঙ্গ ও আসামে প্রচার-কার্ধে গমন 
করেন। তান মুঙ্গের, উত্তর ভারত ও পাঞ্জাবেও 
এই কার্ষে সফল হন। কাঁলকাতায় শক্ষকতা এবং 
সংবাদকতায়ও "তান ব্যাপৃত থাকতেন। ধর্মতত্্ 
ও 'সুলভ সমাচার'-এ তাঁর অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয়েছে। রাঁচত গ্রন্থের মধ্যে খ্রিিব ও প্রহ্য়াদ”, 

'উপদেশাবলণী' উল্লেখযোগ্য । এ ছাড়া '্লোকসংগ্রহ" 
গ্রল্থ সম্পাদনায় কেশবচন্দ্রকে সাহায্য করেন। তাঁর 
বৃহত্তম কীর্ত “শাক্যমুনচারত ও 'ির্বাণতত্ 
গ্রন্থ রচনা । 'নব অধ্যয়ন, আন্দোলনের ১৮৭৯) 
পুরোধার্পে পালি, সংস্কৃত ও ইউরোপীয় ভাষায় 
বৌদ্ধধর্মের মুূলশাস্ত্র অধ্যয়ন করে দুই বছরের 
চেষ্টায় রাঁচিত তাঁর বৌদ্ধধর্মীবষয়ক এই গ্রন্থ 
বাংলা তথা ভারতীয় ভাষায় প্রথম । গ্রল্থাট তাঁর 
মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। 1৮২] 

অঘোরনাথ কাব্যতশর্থ। দক্ষ নাট্যকার 1হসাবে 
পাঁরাঁচিত। তাঁর রচিত ৪৩?ট নাটকের বোৌঁশর ভাগই 
পৌরাণিক কাহনী সংবাঁলত। উল্লেখযোগ্য নাটক : 

প্রভীতি। [8] 
অঘোরনাথ ঘোষ (2-৮.১২.১৯৫৩)। 'তাঁন 

বেঙ্গল টিউবারাকউলোসিস আ্যআসোপসিয়েশনের 
সংগঠন-সম্পাদক ও বেঙ্গল কোঁমক্যাল-এর প্রচার 
আঁধকর্তা 'ছিলেন। 1৪] 

অঘোরনাথ চন্তবর্তী (১৮৫২ - ১৯১৫) রাজ- 
পুর-চাঁত্বশ পরগনা । অসামান্য প্রাতিভাধর গায়ক 
হিসাবে সর্বভারতীয় সঞ্গীতক্ষেত্নে সুপাঁরাচিত। 
প্রধানত আল বখস-এর নিকট ধুপদ ও খেয়াল 
[শিক্ষা করেন ; পরে মুরাদ আলি খাঁ, দৌলত খাঁ 
এবং শ্রীজান বাঈয়ের নিকট অভ্যাস করেন। ধুপদ, 
ভজন ও টম্পা গানে তাঁর সমকক্ষ গায়ক তৎকালে 
আত অল্পই ছিল। অতুলনীয় কণ্ঠমাধূর্যের জন্য 
তান দেশব্যাপস খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯১১ 
খু, সম্ভাট পণ্চম জজের 'দিল্লী-দরবারে সঙ্গশত 
পাঁরবেশন করেন। যতধন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাসাদে 
তাঁর ৪খানি গান রেকর্ভ করা হয়। জীবনের শেষ 
দশ বছর পরম শৌরবে বোম্বাই ও বারাণসশীতে 
আতবাহত হয়। কাশশর শ্রেষ্ঠ পাণ্ডতগ্ণ তাঁকে 
“সঙ্গীতরজ্লাকর, উপাধি দেন। [৩৫৩] 



অঘোরনাথ চটৌোপাধ্যায় া 

অঘোরনাথ চট্ট্রোপাধ্যায় ৯ (১৮৫০ - ২৯.১. 
১৯১১৫) ব্রাঙ্গণগাঁ_ঢাকা। কলিকাতা প্রোসডেল্স 
কলেজের ছান্র। শগলক্লাইস্ট- বাত্ত পেয়ে 
ইংল্যান্ডে যান এবং এঁডনবরা িশ্বাবদ্যালয়ে 
[বি এস-সি. পরণক্ষায় প্রথম স্থান আধকার করে 
পদার্থাবদ্যায় বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন। 

*প্রতযোগতামূলক পরণক্ষায় প্রথম স্থান আঁধকার 
করে রসায়নাবিদ্যায় 'হোপ' প7রস্কারও অর্জন 
করেন। ১৮৭৭ খু, ি.এস-স. উপাধি লাভ 
করে [তান স্বদেশে ফেরেন। 'নিজামের আমল্লণক্রমে 
তিনি হায়দ্রাবাদ রাজ্যের শিক্ষাসংস্কারের ভার 
গ্রহণ করেন। তাঁর একান্তিক চেষ্টায় সেখানে 
শশক্ষার যথেম্ট প্রসার ঘটে। 'তনিই এ রাজ্যে 
নিজাম কলেজ স্থাপন করেন। হায়দ্রাবাদের জনগণ 
তাঁকে শিক্ষাগ্রুর্পে গণ্য করত। তান সরল 
ভাষায় কয়েকটি সুন্দর ভাবগম্ভনর কাঁবতা লিখে 
গেছেন। ব্যান্তগত জীবনে তিনি ছিলেন সদাশয়, 
সদাহাস্যময় ও পরোপকারী। বহু দাঁরদ্রু যুবককে 
তান পালন করে গেছেন। শেষজীবনে কাঁলকাতায় 
বাস করতেন। তাঁর প্ত্রকন্যাদের মধ্যে কাব 
হারশন্দ্রনাথ, বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ এবং দেশনেত্রী 
ও কাব সরোঁজনী নাইডুর নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । [১,৭,২৫,২৬,১৩৩] 

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ২ (2-১৩৩৯ ব.)। 
প্রথম জাবনে শাল্তীনকেতনের আচার্য ও 
তত্তাবধায়ক ছিলেন। পরে 'তত্ববোধিনণ', 'সাধনা,, 
বঙ্গদর্শন" প্রভাতি পান্রকার নিয়ামত লেখক এবং 
শেষ জীবনে নলহাঁটিতে বসবাসকালে 'বাভন্ন 
জনাহতকর কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। শ্রীমৎ রূপ- 
সনাতন, জীব গোস্বামী, রঘ্ননাথ গোস্বামী প্রভাতি 
মহাপুরুষের জীবনী এবং “মেয়েলী ব্রত' নামক 
গ্রন্থ রচনা করেন। [১] 

অঘোরমাঁণ (১৮২২ 2- ৮.৭.১৯০৬) কামার- 
হাট- চাঁষ্বশ পরগনা । ৯/১০ বছর বয়সে বাহ 
হয়। বিধবা হবার পর কুলগুরুর দ্বারা গোপাল 
মন্মে দীক্ষিতা হন। মুঙ্ডিতমস্তকে সাধকা 
অবস্থায় কামারহাট গ্রামের দত্তদের ঠাকুরবাঁড়তে 
বাস করতেন। ১৮৫২ খত, থেকে দীর্ঘ ৩০ 
বছর এই সন্াসিনী জপতপের সাহায্যে 'সাধকা- 
[সদ্ধা' হন। ১৮৮৪ খপ. রামকৃ পরমহংসদেবের 
সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটে। ক্রমে স্বামদ বিবেকানন্দ 
ও ভাগনী িবোদতার সঙ্গে পাঁরচিতা হন। 
উপাস্য দেবতা গোপালের সেবা করে "গোপালের 
মা" নামে আখ্যাত হন। ১৯০৪ খল. শরশর 
অসস্থ হলে ভাগনী 'ননবোদতা তাঁকে বাগবাজারের 
বাসভবনে রেখে সেবা-শত্রুষা করেন। রামকুফ 

] অজয়কুজার ঘোষ 

পরমহংসদেব তাঁকে মাতৃজ্ঞান করতেন। 1৫৯] 
অচলিংহ। মোঁদনীপুরের 'বাগড়শ নায়েক 

শবন্রোহো'র ১৮০৬ -১৮১৬) নেতা । 'বি*বাস- 
ঘাতকের কৌশলে ইংরেজ সৈন্যের হাতে ধরা পড়েন। 
সোৌনিকেরা' গুলি করে তাঁকে হত্যা করে। বরাভূম 
ও মানভূম অণ্ুলে ইংরেজ রাজত্বের সৃচনায় জামির 
মাঁলকানা স্বীকার করা ও জাঁমদারদের খাজনা 
আদায়ের পদ্ধাত নিয়ে নানা বিশৃঙ্খলার সাম্ট 
হয়। 'ব্রাটশ কোম্পানীর শাসন তথা চিরস্থায়ী 

শ্রেণীর সৃষ্টি বরাবর কৃষকদের কাছে বাধা পেয়েছে। 
বরাভূম ও মানভূম অণ্চলের এই কৃষক অসন্তোষ 

'চুয়াড় বিদ্রোহ" ১৭৯৯) নামে ইতিহাসে পাঁরাচিত। 
উনাবংশ শতাব্দীর শুরুতে 'িছাদন অবস্থা 
০ মেদনীপুর শালবন অণ্চলে ১৮০৬ 
খী. “বাগড়া নায়েক' অভ্যুত্থান লক্ষ্য করা যায়। 
বহু প্রাণ 'বিনস্ট করেও সরকার এই আন্দোলন 
দমন করতে পারে নি। ১৮৩১৯ খু, আবার 
অসন্তোষ দেখা 'দিয়েছিল। 1[৫৫,৫৬] 

অচ্যুত গোঁসাই। অদ্বৈতাচার্য। সদাচারসম্পন্ন 
বৈষবরূপে জখশবন আঁতবাহিত করেন। বহ্হাদন 
মহাপ্রভুর কাছে পুরীধামে বাস করোছলেন। প্রাত 
বছর রথের সময় শ্রীপাট শাল্তপুর থেকে 
সংকীত্ণনের দল নিয়ে পুরীধামে যেতেন এবং 
রথের পুরোভাগে থেকে কীর্তন গাইতেন। 1১7 

অচ্যুতচরণ চৌধ্রশী, তত্বীনাধ ১২৭২ ব.-?) 
শ্রীহট্ট। সাহাত্যক ও ভক্ত বৈষব। আজশীবন অক্লান্ত 
সাহত্য-সাধনার জন্য তিনি গভর্নমেন্ট থেকে 
একটি 'লটারার পেনসন পেয়োছলেন । রাঁচত গ্রন্থ : 
ভন্ত িবাণ” 'রঘুনাথ দাসের জীবনী”, গোপাল 

পের্বার্ধ ও উত্তরার্ধ), “সাধুচারত', শনতাই- 
লশলালহরশী', শ্রীগৌরাঙ্গের পর্বান্চল ভ্রমণ 
প্রভৃতি। [২৬] 

অজয়কুমার ঘোষ €(২০.২.১৯০৯- ১৩,৯, 

১৯৬২) মাহজাম- বর্ধমান । শচশল্দ্রমোহন । তিনি 
চিকিৎসক পিতার কর্মস্থল কানপুরে খাকতেন। 
খেলাধুলার সঙ্গে লেখাপড়াতেও গভশর অনুরাগ 
ছিল। ১৯২৬ খখ. এলাহাবাদ 
প্রবেশের প্বেহি ভগৎং সিং, বটকেশবর দত্ত প্রমুখ 
বিপ্লবীদের সঙ্গে পারচয় ঘটে এবং ১৯২৯ খা. 
লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামশ হন। নভেম্বর 
ণবপ্লব উদ্যাপন উপলক্ষে তাঁরা ১৯৩০ খুশি, 
রাশিয়ায় আভিনন্দন পাঠান। রসায়ন শাস্ত্রে 
অনার্সসহ বি.এস-সি. পাশ করে এম.এস-সি, 



অজয় ভ্রাচার্য 

পড়বার সময় গ্রেপ্তার হন। তিন নেতার ফাঁস 
ও অনেকের কারাদণ্ডাজ্জ হলেও [তান প্রমাণাভাবে 
মান্ত পান। এই সময় গান্ধীবাদী কংগ্রেস ফাঁসর 
আসামপদের মধাস্তর প্রস্তাব এঁড়য়ে গান্ধী-আরউইন 
টুন্তি সম্পাদন করেন। পরে করাচী কংগ্রেসে এই 
উপলক্ষে শ্ীনবাস সারদেশাইয়ের সঙ্গে পরিচয় 
ঘটে। করাচী থেকে ফিরে কানপুর মজদুর সভার 
কাজে মনোনিবেশ করেন। এই সময় তান নিজ 
ভাঁগনশর সঞ্চে মার্কসবাদ তথা ক্যাপটাল পাঠ 
শুরু করেন। কিছুদিন মানবেন্দ্র রায়ের সঙ্গেও 
কাজ করেন। ১৯৩১ খ্ী. পুনরায় গ্রেপ্তার হন 
এবং একই জেলে শ্রীনিবাস সারদেশাইয়ের সঙ্গে 
দেড় বছর কাটানোর পর ১৯৩৩ খ্7ী. মযান্ত পেয়ে 
পুরোপহীর কম্যানস্ট হয়ে যান। ১৯৩৪ খনুপ, 
পার্টির কেন্দ্রীয় কামাটর সদস্য ও ১৯৩৬ খু, 
পার্টর রাজনৌতক ব্যরোর সদস্য এবং পান্রকা 
ন্যাশনাল ফ্রণ্ট-এর সম্পাদক-মণ্ডলীর সদস্য হন 
(১৯৩৮)। দেউলশ বন্দশীনবাসে বাসকালে ফক্ষমা- 
রোগাক্রান্ত হলে নেহেরু প্রমূখ বিশিষ্ট নেতৃবগের 
আবেদনে সরকার মান্ত দলে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য 
কিছনাদন রাঁচীতে বসবাস করেন। এখানকার 
আঁদবাসশী সমস্যার উপর তাঁর রাঁচিত ০৩৪ ০. 
01791079887 8000. 165 7১6011৩' পযাস্তিকাি 
1419151517115061101)% ৬০]. 

হয়। ক্রমে দেশের রাজনোতিক পাঁরবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে কম্যানিস্ট পার্টির কতৃতপদে আরোহণ 
করেন। ১৯৯৫১ খর. থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত 
পাটির মাদুরা, পালঘাট, অমৃতসর ও বেজওয়াদা 
সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক ীনর্বাচত হন। 
সংদীর্ঘ এগার বছর ভারতের অন্যতম প্রধান রাজ- 
নৌতিক দলের নীতিনিয়ামকরূপে তাঁর অবস্থান 
রাজনোতিক দূরদ্যাম্টর পাঁরচায়ক। ১৯৬০ খপ, 
নভেম্বরে মস্কোয় অনুম্ঠিত বিশ্বের ৮১ 
কমন্যানস্ট পার্টির সম্মেলনে মূলনগীত নির্ধারণে 
এবং অন্যান্য বহ প্রবম্ধে তাঁর রাজনোতিক মনীষার 
পরিচয় পাওয়া যায়। ০110 1401515 7২০৬৬ 
1৭০. 2-তে প্রকাশিত 9০175 15810065০01 0) 
27089 59100811010 এবং 4818851 ৩1701) 2180 
8219 €0017289095 উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ । শেষ জশধনে 
জাতীয় সংহাতি সম্মেলনে তান বিশেষ উৎসাহণ 
সংগঠকের কাজ করেন। [৪,১৭] 

জজগ্প ভ্টাচার্য (7- ২৪.১২.১৯৪৩)। প্রখ্যাত 
কবি এবং সঞ্গণত-রচাঁয়তা। চিন্রজগতের সঙ্গেও 

চলাচ্চিত্রের গঞ্প বা সংলাপ রচনা করেন। তাঁর 

সন্ন্যাস, 'মহাকবি কাঁলদাস' প্রভাতি 

] অজিতনাথ ন্যায়রতব 

কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ; রাতের রূপকথা, 
ঈগল ও অন্যান্য কাঁবতা', সোৌনক ও অন্যান্য 
কবিতা" প্রভাতি । গানের বই “আজো ওঠে চাঁদ 
তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় (১৩৫২ ব.)। তাঁর 
প্রায় দুই হাজার গানের মধ্যে বিশেষ স্মরণীয় : 
“একাঁদন যবে গেয়োছিল পাখি", “আজো ওঠে চাঁদ” 
"আমার দেশে যাইও সুজন”, ঘ্যাদ মনে পড়ে 
সোঁদনের কথা" প্রভৃতি । [৫,১৩৮] 

আজতকুমার চক্রবতর্শ ৫১৮৮৬ - ১৯১৮) মঠ- 
বাঁড়-ফরিদপুর। শ্রীচরণ। বান্শ বছর বয়সের 
মধ্যে তান বহুমুখী প্রাতিভার পারিচয় রেখে 
গেছেন। বি.এ. পাশ করে শান্তানকেতন 'বদ্যালয়ে 
ত্যাগব্রতী শিক্ষকরূপে যোগদান করেন। সাহিত্য, 
সঙ্গীত, আঁভনয় প্রভাতি কলাবদ্যার সকল দিকেই 
ছাত্রদের উদ্ধাদ্ধ করেন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার 
আদর্শ রূপায়ণে 'তাঁন অন্যতম সহায়ক হয়ে- 
ছিলেন। তা ছাড়া রবধন্দ্র-সাঁহত্যের একজন প্রধান 
ব্যাখ্যাতারূপে তান সুপাঁরাচিত। এ বিষয়ে তাঁর 
দু"থান গ্রন্থ "রবীন্দ্রনাথ ও 'কাব্য-পাঁরক্রমা” আজও 
সমাদূত। ১৯১০ খ্ডণ, একাঁট বাঁত্ত লাভ করে 
ধর্মতত্ব অধ্যয়নের জন্য বিলাত যান। রবান্দ্রনাথের 
স্বকৃত অনুবাদ ইউরোপে প্রকাঁশত হবার আগেই 

কবীর-দোহার অনেকগ্াীল ইংরেজীতে অন্বাদ 
করেন। এই অনবাদকেই 'ভাত্ত করে রবীন্দ্রনাথ 
006 170100160 ৮১০]83 ০ 79৮1 গ্রন্থ 

সম্পাদনা করেন। বাতায়ন গ্রন্থে আজতকুমার 
বহু বিদেশী কাঁব ও নাট্যকারের সাহত্য সম্বন্ধে 
আলোচনা করেন। আঁজতকুমার দক্ষ আঁভিনেতা ও 
সুকণ্ঠ গায়ক 'ছলেন। সেকালে রবীন্দ্রসঙ্গগত- 
চর্চার অন্যতম প্রধান ব'লে তাঁর পাঁরচয় 'ছল। 
জাঁবনী-সাহত্যে তাঁর রাঁচিত “মহার্য দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর ও কিশোরদের জন্য রাঁচত “খঃখষ্ট” উল্লেখ- 
যোগ্য গ্রন্থ । এ ছাড়া আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শশলের 
উপদেশে 'রামমোহন্ন চাঁরত' 'লখাঁছলেন, অকাল- 
মৃত্যুর জন্য তা সম্পূর্ণ হতে পারে নি। প্রক্গ- 
বিদ্যালয়" গ্রল্থে তান এই বিদ্যালয়ের ইতিহাস ও 
আদর্শ বিশ্লেষণ করেন। সতীর্থ কাব-বন্ধু সতশশ- 
চন্দ্র রায়ের রচনাবলী সন্কলন তাঁর অন্যত্র 
কশীর্ত। 1৫] 

আজতনাথ ন্যায়রত্ব, মহামছোপাধ্যায় (১৮৩৯ - 
১৯২০) নবদ্বীপ। রাধাকৃষ্ণ ভট্টাচার্য । কৃষ্ানন্দ 
আগমবাগীশের বংশধর । প্রাসদ্ধ প্রেমচাঁদ তর্কবাগণশ 
ও কাঁব মাধবচন্দ্র তক্শসম্ধান্ত তাঁর শিক্ষাগ্রু 
ছিলেন। সুরাঁসক ও কাব আঁজতনাথ যে-কোন 
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বিষয়ে যে-কোন সময়ে কবিতা রচনা করতে 
পারতেন। দ্ধবযর্থবোধক ও শ্লেষাত্মক কবিতা রচনার 
জন্য 'বখ্যাত ছিলেন। সাপ্তাঁহক ণবশ্বদূত' 
পান্রকার সম্পাদক 'ছিলেন। রাঁচিত গ্রন্থ : কৃষ্ণানন্দ 
বাচস্পাঁতির অল্তর্বযাকরণ নাট্য-পাঁরাঁশম্টের 'রাজ- 
সরণী” নামক টাকা, কাশঈখণ্ডের বাংলা অনুবাদ, 
*বকদূত”, চৈতন্য শতক" প্রভাতি। ১৯১৯৬ খু. 
'হামহোপাধ্যায়” উপাধ লাভ করেন। [৩,১৩০] 

ঘোষ (১৮৬৪ - ১২.১.১৯৩৬)। 
মাতুলালয় রামসাগর-_বাঁকুড়ায় জল্ম। ছাত্র হিসাবে 
মেধাবী ছলেন। এম.এ. ও ল পাশ করে 
প্রথমে আলিপুর কোর্টে ও পরে কাঁলকাতার ছোট 
আদালতে ওকালাত ব্যবসায়ে প্রভূত উন্নাতি করেন; 
িন্তু খ্যাতিমান হন তন্্শাস্তের অনুশীলনের 
জন্য। 'বচারপাঁত স্যার জন উডরফের সহযোগতায় 
লুপ্তপ্রায় তন্তগ্রন্থসমূহের উদ্ধার-কার্ষে ব্যাপৃত 
হন ও আগমানৃসন্ধান সামাতি স্থাপন করেন। 
ফলে কলিকাতায় তনল্্রশাস্তের বৈজ্ঞানিক চর্চার 
সুব্যবস্থা হয়। ক্রমে ওকালাতি ছেড়ে তল্লশাস্ত্নের 
চর্চায় সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করেন। প্রায় ২০টি 
তন্তরসম্বন্ধীয় গ্রল্থ ও দুর্লভ পাণ্ডীলাঁপ সঙ্কলন 
ও প্রকাশ করেন। তাঁর রাঁচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 
'সারদাতিলক”, প্রপণ্টসার”, 'কুলার্ণব', “কৌলাবলন- 
নির্ণয়”, “তন্ন্ররাজ', “তন্াভিধান, প্রভৃতি। [১,৩] 

অতাল্দ্রনাথ বস (৩.২.১৮৭৩ - ১০.৬.১৯৬৫) 
উত্তর-কাঁলকাতা। অপূর্বকৃষ্ণ । যুগান্তর 'বিপ্লবী- 
দলের সঙ্গে যুন্ত ও অন্যতম নেতৃস্থানীয় 'ছিলেন। 
দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর 'বাঁশন্ট ভূমিকা 
ছিল এবং কয়েকবার কারাবরণও করেছেন। 'তাঁন 
মনে করতেন, দেশী ইংরেজ শাসকের কবল 
থেকে দেশকে মুক্ত করতে হলে দেশের যূবক- 
সমাজকে উপয্ন্ত শিক্ষার মাধ্যমে দেহে ও মনে 
শান্তমান করে গড়ে তুলতে হবে। সেজন্য তান 
াব*্বকাঁৰ রবীন্দ্রনাথের পরামর্শক্রমে মহেশালয়ে 
একটি স্কুল স্থাপন করেন। তারপর ১৯০৫ খুশী, 
তানি 'ভারত ভান্ডার, নামে ঞ্কটি সংস্থা ও পরে 

সমিতি, প্রাতষ্ঞা করেন। তিনিই বাঙালশ 
যুবকদের মধ্যে নৃতন আদর্শে শরারচ্চা-প্রসারের 
উৎসাহ প্রচারক । নিজেও একজন কুস্তাগর 
ছিলেন । ময়মনাঁসংহের রাজা জগর্থকশোর আচার্য 
ছিলেন তাঁর শিক্ষা-গুরু। সিমলা ব্যায়াম সামাতির 
প্রাঙ্গণে ভারতীয় প্রথ্থায় কুষ্তি-প্রাতযোগিতার 
আয়োজন প্রথমে তিনিই করেছিলেন। দেশ থেকে 
জাতি-ধর্মের ও ধনণ-দারদ্রের ভেদাভেদ দূরীকরণের 
জন্য একই মণ্ডপে সকলে শাল্তর আরাধনায় 'মালত 

৭ ] অতশশ দশপন্কর শ্রীজ্ঞান 

হবে-এই আদর্শ প্রচারের জন্য তানি ব্যায়াম 
সামাতির প্রাঙ্গণে সর্বপ্রথম সার্বজনীন দুর্গোৎসবের 
ব্যবস্থা করেন ১৯২৫)। পজা-প্রাঙ্গণে স্বদেশী 
মেলার আয়োজনও হত। দেশীপ্রয় ঘতীন্দ্রমোহন, 
নেতাজী সুভাষচন্দ্র, ডাঃ জে. এম. দাশগুপ্ত 
প্রভৃতি নেতৃবর্গ এই সাঁমাতর কাজের সঙ্গে য্্ত 
ছিলেন। তাঁরই আদর্শানষ্ঠ পত্র উত্তর-কলিকাতার 
নেতৃস্থানীয় অমর বস পিতার সব কাজে সহযোগশ 
ছিলেন। ১৯৩২ খু. ইংরেজ সরকার সাঁমাতকে 
বে-আইনশ ব'লে ঘোষণা করোছিলেন। [১৩৪] 

অতশন্দ্রনাথ বস7, ঠাকুর (২০.১১.১৯০৯- 
১৭.১০.১৯১৬১)। ঢাকার বিপ্লবী দল শ্রীস্ঘের 
কার্মরূপে কারা ও অন্তরণীণে বাস করতে হয়। 
কারাগ্গারেই এম.এ. এবং পরে 'িআর.এস,, 
'প.এইচ-ড. হন। তান কাঁলকাতা বশবাবদ্যালয়ে 
অধ্যাপনা করতেন। মৃত্যুর পূর্বে অক্সফোর্ড 
ধব*্বাবদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণায় নিযুক্ত 
ছিলেন। স্বাধশনতালাভের পর বিধানসভার সদস্য 
নির্বাচিত হন। তাঁর রাঁচত 'নৈরাজ্যবাদ' গ্রন্থাঁট 
সৃপাঁরাঁচিত। [১০] 

অতাঁশ দশপজ্কর শ্রীজ্ঞান (৯১৮০ -১০৫৩)। 
1তব্বতী পরম্পরানৃসারে অতাঁশ দীপঙ্কর 'বক্রমি- 
পুররাজ কল্যাণভ্রীর পূত্র। এই ঘিকুমাঁণপুরকে 
পণশ্ডিতেরা ঢাকা বিক্রমপুর রাজ্য বলে মনে করেন। 
অনেকের মতে বজযোগিনী গ্রাম উত্ত পাঁণ্ডতের 
জন্মস্থান । পূর্বনাম- আঁদনাথ চন্দ্রগর্ভ। ভারতের 
'বাভল্ন পাঁণ্ডতের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। 
উাঁনশ বছর বয়সে দণ্ডপুরীর মহাসাঁঞ্ঘকাচার্য 
শীল রক্ষিত কর্তৃক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষত হয়ে তিন 
শ্রীজ্ঞান উপাধ প্রাপ্ত হন। প্রথমে নিজের মা ও 
পরে অবধৃত জেতাঁরর কাছে শাস্ম অধ্যয়ন এবং 

মন্তে দীক্ষিত হয়ে “গৃহ্যজ্ঞানবন্জ্র" উপাধি পান। 
সুবর্ণদ্বীপের প্রধান বৌদ্ধাচার্য চন্দ্রগারর কাছে 
১২ বছর 'ছলেন। বশ্গরাজ সম্রাট নয়পাল কর্তৃক 
পিক্রমশশলার মহাস্থাঁবর 'নযুন্ত হন। 'তব্বতরাজ 
হ্রা-লামা স্বর্ণ-উপহারসহ 'নিজ রাজ্যে ধর্মপ্রচারের 
আহ্বান জানালে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। 
হা-লামার মৃত্যুর পর পরবতী রাজা চ্যান-চাব 
জ্ঞানপ্রভ কর্তৃক পুনরায় আমান্মিত হয়ে ১০৪০ 
খুশি, তান তিব্বত যাল্লা করেন। পাঁথমধ্যে নেপাল- 
রাজ অনন্তকণীর্ত কর্তৃক সম্বার্ধত হন। নেপাল- 
রাজপুল পথপ্রভা তাঁর কাছে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। 
'তষ্বতে বিপুল সম্বর্ধনা পান। লামা পর্যায়ের 
প্রাতষ্ঠাতা ব্রোমতান তাঁর মল্মাশিষ্য 'ছিলেন। বৌদ্ধ 
ক-দম পেরবতরশ নাম গে-লুক) সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা 



অতুলকৃধ গোদ্বামী 

ছলেন। তিনি বহ? সংস্কৃত গ্রন্থ ভোট ভাষায় 
অনুবাদ করেন। এ ছাড়া তান স্বয়ং 
'ব্করপ্ডোদ-ঘাট', 'বোধিপাঠপ্রদীপপার্জকা', 'বোঁধ- 
পাঠপ্রদীপ' প্রভৃতি গ্রল্থ এবং সম্রাট নয়পালের 
উদ্দেশে শবমলরত্বলেখ” নামক পন্ন রচনা করেন। 
“র্ঘাসংগ্রহ প্রদীপ” নামক ধমগ্রিল্খে অতাঁশ-রাঁচত 
অনেকগুলি সংকীর্তনের পদ পাওয়া যায়। তাঁর 
মূল সংস্কৃত রচনাগাল কালকুমে [বলবস্ত হয়। 
তবে [তিব্বত ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে এগীলর 
আ'স্তত্ব টিকে আছে। ভারতে অবস্থানকালে সম্রাট: 
নয়পাল ও পাশ্চমদেশীয় কর্ণরাজের বিবাদে 
মধ্যপ্থ হয়ে দেশে শান্তি স্থাপন করেন। 'তিক্বতে 
বুদ্ধের অবতার বলে পূজিত হতেন। তিব্বতেই 
মৃত্যু হয়। রাজধানী লাসার নিকট নেখালে তাঁর 
সমাধি বিদামান। [১,৩,২৫,২৬] 

অভুলকৃষণ গোদ্বামী (১০.৭.১২৭৪ - ৮১১০. 
১৩৩ ব.) ধসম্ীলয়া-_কাঁলকাতা। মহেন্দ্রনাথ। 
সংস্কৃত কলেজে 'শিক্ষালাভ। বৈষ্ণব গ্রল্থ গবেষণার 
উপযোগশ করে সম্পাদনা করার ইানই পাঁথকৃৎ। 
শ্রীচৈতনাভাগবতের বহু পশীথ 'মাঁলয়ে টীকা- 
[টপ্পনণযুস্ত একটি প্রামাণক সংস্করণ প্রকাশ 
করেন। অন্যান্য গ্রন্থ : বলাইচাঁদ গোস্বামীর সহ- 
যোঁগতায় শ্রীরূপ গোস্বামীর লঘু-ভাগবতামৃতের 
সটশক সানুবাদ সংস্করণ (১৮৯৮), ঈশ্বর পুরীর 
জীবনী, '৬ক্তের জয়', তুলসীদাসের কতকাল 
দোহার 'তুলসীমঞ্জরী' নামে ব্যাখ্যাসহ অনুবাদ, 
রাসপণ্াধ্যায়ের কাব্যানবাদ ইত্যাঁদ। বৈষ্ণব ধর্ম- 
সম্বন্ধে বন্তৃতা ও গ্রানের জন্য খ্যাত 'ছিলেন। 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাম্মলনীর অনাতম প্রাতষ্ঠাতা ও 
আঁখল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের (১৩৩৩ ব.) 
সভাপাঁত ছিলেন। কাঁশয়াং যক্ষা হাসপাতাল 
ও খড়দহ শ্যামসন্দর মাঁন্দর যার-নবাসের জন্য 
অর্থ দান করেন। [৩.৫] 

অভুলক্ক্ ঘোষ (১৮৯০- ১৯৬৬) এতমামপুর- 
জাদন্বয়রা__কুষ্টিয়া। তারেশচন্দ্র। ঢাকার "অনু- 
শীলন' ও “যুগান্তর' দলের সভ্য ছিলেন। ১৯০৬ 
খা. গ্রামের সঙ্গী নলিনশকান্ত করের সঙ্গে তিনি 
যতান্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অনুগামণ হন। ধহন্দু 
স্কুল, স্কীটশচার্চ কলেজ ও বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ 
কলেজ থেকে যথাক্রমে এন্ট্রান্স (১৯০৯), আই.এ, 
(১৯১১) ও বি.এস-সি ১৯১৩) পাশ করেন। 

] অতুল মিন্ত 

বন্যান্রাণকে (১৯১৩) কেন্দ্র করে তিনি এই কাজ 
শুরু করেন। ১৯১৪ খী. বাবা গুরু 'সং-এর 
নেতৃত্বে আমোরকা থেকে পাঞ্জাবী যাব্লী 'নয়ে 
'কোমাগাটা মার জাহাজ বাঙলার বজবজ বন্দরে 
এলে 'ব্রাটশ সেনার দ্বারা উৎপশীড়ত যাত্রীদের 
পাঞ্জাবে প্রেরণের ব্যবস্থায় তানি 'বাঁশষ্ট ভূমিকা 
নেন। গাডেনরীচের ট্যাক্সক্যাব ডাকাত ও 
ইনস্পেক্টর সূরেশ মুখাঁজর হত্যার ঘটনায় তাঁর 
যোগ ছিল। জার্মান অস্ত্রসংগ্রহ ষড়যন্দ্ে যুস্ত থাকায় 
অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় 
ও অন্ান্যদের সঙ্গে আত্মগোপন করে থাকেন 
(১৯১৫ -১৯২১)। এই সময়ে ফরাসণ চল্দননগরে 
[তিনি আশ্রয় পান। সেখান থেকে পাঁলসের কার্য- 
কলাপের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। একবার এক অসংস্থ 
সহকর্মীকে কাঁধে করে হাসপাতালের পাঁচল 
'ডাত্গয়ে বাইরে নিয়ে আসেন। প্রথম 'ব*বযুদ্ধের 
শেষে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় ইংরেজ 
সরকার ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রকারীদের উপর থেকে 
শাস্তির পরোয়ানা তুলে নেয়। অতুলকৃষ্ মান্ত 
পেলেন 'কল্তু তার আগেই বাঁড়বালামের যুদ্ধে 
যতীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। এই আঘাতে 'তাঁন সাক্রয় 
রাজনীতি থেকে সরে আসেন। তবুও আনে্ট 
ডে-র হত্যার কারণে তাঁকে দু'বছর রাজবন্দী থাকতে 
হয় (১৯২৪ - ২৬)। এর পর রাজনীতি সম্পূর্ণ 
ছেড়ে তান ব্যবসায় শুরু করেন এবং 'ববাহ করেন। 
শেষ বয়সে আধ্যাত্ক জবনে 'িবশবাসী হয়ে 
ওঠেন। [১২৪] 

অতুলকৃষ্ণ মিত্র (২২.১১.১৮৫৭ -১৯১২) 
কাঁলকাতা। রাজকৃষ্ণ। সপাহ বিদ্রোহের সময় 
এই পাঁরবার কাঁলকাতা ছেড়ে কোল্নগরে বাস করতে 
থাকেন। এ গ্রামেরই বঙ্গাবদ্যালয়ে, কাঁলকাতায় 
এবং মাতুলের কাছে ইংরেজী-সাহিত্য, হইীতহাস 
প্রভৃতি শিক্ষা করেন। তরুণ বয়সেই তৎকালশন 
[বিখ্যাত নটদের আভনয় দেখে উৎসাহত হয়ে 
সমবয়স্ক কয়েকজন তরুণ 'ীনয়ে অপেশাদার 
নাট্যদল গঠন এব* আঁভনয়ের জন্য 'পাগাঁলনগ, 
নামে একটি নাটক রচনা করেন। এরপর র্লমে 
নাট্যরচনায় মনোনবেশ করেন। তাঁর রাঁচত 
কয়েকাঁট গনীতিনট্য ১৮৭৭ - ৮০ খ্ঃশ. ন্যাশনাল 
[থয়েটারে আভনশত হয়। ১৮৮৭ খপ. প্রাতাম্ঠিত 
এমারেজ্ড থিয়েটারেও তাঁর বহু নাটক মণ্ুস্থ 
হয়েছিল। পরে তিনি এঁ মণ্টের ম্যানেজার হন। 
“আন্দোলন' মাঁসক পাকার সম্পাদক ছিলেন ও 
সাপ্তাঁহক বসুমতাঁর প্রাতজ্ঠাকাল ১৮১৬ খএগ.) 
থেকে তার পাঁরচালন-ভার প্রাপ্ত হয়ৌছলেন। 
৯৯৯১ খ্যী, মিনার্ভা ও কোহনূর থিয়েটারের 



অতুলচন্দর গ্নস্ত [ 

গণাতিনাট্যকার 'ছলেন। রাঁচিত নাটকের সংখ্যা 
৪০ : প্রণয় কানন বা প্রভাস”, ণঁবজয়া', 'অপ্সর 

প্রমোদ, শহন্দা-হাফেজ", “লুলিয়া” প্রভৃতি। এ 
ছাড়াও পঁচন্রশালা” নামক একখান উপন্যাস রচনা 
করেন ও বাঁতকমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণী এবং কপাল- 
কুণ্ডলার নাট্যরুপ দান করোছলেন। [৩,৪,২৮] 

অতুলচন্দ্র গ্প্ত (১৮৮৪ - ১৯৬১) রংপুর। 
উমেশচন্দ্র। রংপুর জেলা স্কুল থেকে প্রবোশকা 
এবং কাঁলকাতা প্রোসডেল্সী কলেজ থেকে ইংরেজী 
ও দর্শনে অনার্ঁপ 'নয়ে গব.এ. পাশ করেন। 
১৯০৬ খু, দর্শনশাস্তে প্রথম শ্রেণীতে এম.এ. 
এবং পরের বছর 'ব.এল. পাশ করে রংপুরে 
ওকালাতি আরম্ভ করেন। ১৯১৪ খু. কাঁলকাতা 
হাইকোর্টে যোগ দেন ও ১৯১৮ খু, কাঁলকাতা 
বম্বাবদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক 'নয্ুন্ত হন। 
দশ বছর পর অধ্যাপনা ত্যাগ করে ওকালাঁতিতে 
পূর্ণ মনোনিবেশ করেন এবং ভারতবর্ষের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজশীবিরূপে স্বীকাতি লাভ করেন। 
শক্ষকস্থানীয় দেশকর্মী নগেন্দ্রনাথ সেন বাল্য- 
কালেই তাঁর মনে দেশাত্মবোধ সন্টারিত করেন। 
ফলে সারা জীবনই নানা রাজনশীতিক ব্যাপারে 
যুক্ত থাকেন। এম.এ. পড়ার সময়ে অতুলচন্দ্র 
কুখ্যাত “ারলাইল সারাঁকউলার'-এর প্রাতিবাদে 
আন্দোলনে যোগ দেন। এম.এ. পাশ করে কিছুকাল 
রংপুর জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। 
১৯৪৭ খু. র্যাডাক্রিফ ভ্রীইাবিউন্যাল-এ পাঁশ্চিম- 
বঙ্গের বন্তব্য তৈরী করার ভার তাঁর উপর আনত 
হয়। রাজনশীতিক্ষেত্রে চিরকাল স্বাধীন 'বিচার- 

পান্ন ছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর বন্ধু অতুলচন্দ্রের 
সাহত্যকর্মের পাঁরমাণ নিতান্ত অল্প, 'কল্তু মূল্য 
অসামান্য। তাঁর কাব্যাজজ্ঞাসা, ০১৩৩৫ ব.) 

টু র অবশ্য পাঠ্য। সাহত্য 
ছাড়াও, অন্যান্য বিষয়ে কয়েকখানি মূল্যবান গ্রল্থ 

রচনা করে গেছেন; যথা,৪ শশক্ষা ও সভ্যতা, 
(১৩৩৪ ব.), 'নদীপথে, ১৩৪৪ ব.), 'জাঁমর 
মাঁলক' (১৩৫১ ব.), “পমাজ ও 'িববাহ” ১৯৩৫৩ 

.), ইতিহাসের মস্ত (১৩৬৪ ব.)। শেষোক্ত 
গ্রন্থাট কাঁলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ে প্রদত্ত অধরচন্দ্র 
মূখাজশী বন্তৃতার সঞ্কলন। প্রধানত ব্যবহারজশবণ 
ও রসতত্বের ব্যাথ্যাতা হিসাবে প্রসিদ্ধিলাভ করলেও 
সমাজ, শিক্ষা, ইতিহাস, রাজনশীত প্রভৃতির আলো- 
চনায়ও নি তাঁর বহুমুখশ মনীষার পরিচয় রেখে 
গেছেন। ১৯১১৮ খুশি, 10501020005 

150600% নামে একাঁটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা 

] অতুলচন্দ্ ঘোষ 

পুরস্কার লাভ করেন। ১৯১৫৭ খন, উত্ত 'ব্ব- 
বিদ্যালয় থেকে ণড়.এল.' উপাঁধ দ্বারা ভঁষত হন। 
ওকালাঁত করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন; এর 
একটা মোটা অংশ রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা- 
মূলক প্রতিষ্ঠানে ও দুঃস্থ ছান্ের শিক্ষাকজেপে এবং 
রোগীর 'চাকৎসায় গোপনে দান করে গেছেন। 
[৩,৭] 

অতুলচন্দ্রু ঘোষ» €(২৮.৭.১২৬৬ - ২১.৯, 
১৩৪৬ ব.) কোল্নগর । 'পতা 'বখ্যাত জাতীয়তাবাদী 
সাংবাঁদক 'গাঁরশচন্দ্র। বি.এ. গব.এল. পাশ করে 
কিছুদিন আলপুরে ওকালাতি করেন ও পরে 
সরকারী চাকারতে যোগ দেন। ইংরেজী, বাংলা 
ও সংস্কৃতে কাঁবতা রচনা করতে পারতেন। 
'অবরুদ্ধ নামে মাইকেলের 4০8%00৬০ 19১-র 
বাংলায় কাব্যানুবাদ, জয়দেবের 'প্রসন্নরাঘব' 
নাটকঁটর বঙ্গানুবাদ ও পিতার রাঁচিত 46901559 
191055-এর অনুবাদ করেন। 18,৫] 

অতুলচন্দ্র ঘোষ ২ (১৮৮১ - ১৯৬১) খন্ডঘোষ 
_বর্ধমান। মাখনলাল। শৈশবে 'পতৃব্য 'হিত- 
লাল ঘোষের কাছে অযোধ্যায় কাটান। পরে 
পুর্লয়ায় তাঁর এক উকিল মেসোমশায়ের কাছে 
প্রাতপালত হন। বর্ধমান মহারাজা স্কুল থেকে 
প্রবোৌশকা (১৮৯৯) ও কলেজ থেকে এফ.এ. 
(১৯০১) পাশ করে কাঁলকাতায় মেদ্রোপালটান 
কলেজে বি.এ. ক্লাশে ভার্ত হন। ১৯০৪ খখ, 
বি.এ. পরাঁক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে ১৯০৮ খঃ. পুরু 
লিয়ায় আইন ব্যবসায় শুরু করেন। সেখানে পুরু 
[িয়ার জিলা স্কুলের লাইব্রেরীয়ান-আযাকাউন্টেন্ট 
অঘোরচন্দ্র রায়ের কন্যা লাবণ্যপ্রভাকে 'ববাহ করেন 
এবং স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মহাত্মা গান্ধী ও 'নিবারণচন্দু 
দাশগ্স্তের আদর্শে অন্প্রাণিত হয়ে রাজনোৌতিক 
আন্দোলনে সাক্য় হয়ে ওঠেন। ১৯২১ খী. 
আইন ব্যবসায় ছেড়ে তিনি সম্পূর্ণভাবে অসহযোগ 
আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বিহার প্রাদোশক 
কংগ্রেস কাঁমাটর সেক্রেটারী (১৯২১- ১৯৩৫) ও 
মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপাঁতি ১৯৩৫ - 
১৯৪৭) শৃহসাবে 'তাঁন মানভূুম ও 'নিকটবতশ 
এলাকায় বহু কাজ করেন। জেলা সত্যাগ্রহ কাঁমাঁটর 
সৈক্লেটারী হন (৯৯৩০) এবং লবণ-সত্যাগ্রহে ও 
পরে ভারত-ছাড় আন্দোলনে ১৯৪২) অংশগ্রহণ 
করায় এবং জাতাঁয় সপ্তাহ পালনকালে জাতায় 
পতাকা উত্তোলনের অপরাধে ৫১৯৪৫) তান 
কারারুদ্ধ হন। মানভূমের ভাষানণতির প্রশ্নে কংগ্রেস 
সরকারের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হওয়ায় তিনি 
কংগ্রেস ত্যাগ করে (১৯৪৭) এ বছরই 'লোকসেবক 



অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

সঞ্ঘ, প্রতিষ্ঠা করে হার সরকারের প্রশাসনিক, 
অর্থনৌতক ও িক্ষা-সংক্লান্ত নীতির 'বরোধতা 
করে আন্দোলন চাঁলয়ে যান। ১৯৫০ - ১৯৫২ খুশী. 
পর্ন্ত অনেকবার তান সত্যাগ্রহ করেছেন। 
১৯৫৩ খু, থেকে সঙ্ঘ "সহ, গানের ব্যবস্থা 
করে। এই গান সম্বষ্ধে 'সার্চলাইট, পন্রিকার 
সম্পাদক িলখোছলেন : 48001081555 0720 ঠা 
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8098০ ০ 1019.” রাজ্য পূনগণঠিন কাঁমাটর কাছে 
এই সঞ্ঘ স্মারকলিপি রেখোঁছল ১৯৫৩ - ১৯৫$)। 
বাঙলা-বিহার সশমানা-সংক্রান্ত সমস্যা বন্ধৃত্বপূর্ণ 
পারবেশে মেটান সম্ভব বলে তান 'বিশবাস করতেন। 
গান্ধীর আদর্শে গণতল্প্, পণ্ায়েতরাজ প্রাতিষ্ঠা, 
গ্রাম্যশল্পের উন্নতি, নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রভাঁতিতে 
1তাঁন বিশবাপী 'ছিলেন। তাঁর জশীবিতকালে মানভূমে 
তাঁর 'বরাট খ্যাতির ফলে সঙ্ঘ লোকসভায় এবং 

পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার গিধানসভায় বেশ কয়েকাঁট 
আসন লাভ করোছল। [১২৪] 

অতভুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্যার (১৮৭৪ - 
১৯৫৫)। ১৮৯৭ খী. আই.স.এস. পরীক্ষায় 
প্রথম স্থান আধকার করে যযস্তপ্রদেশে সরকারী 
চাকার গ্রহণ করেন। ১৯১৯ খ. উন্ত প্রদেশের 
চিফ সেক্রেটারী এবং ওয়াশিংটনের ইন্টারন্যাশনাল 
শ্রীমক-সভার সদস্যপদ পান। ১৯২১৯ খপ. বড়- 
লাটের অধ্যক্ষসভার সদস্য এবং ১৯২৩ - ২৪ খপ, 
শাসন পরিষদের শিক্পমন্ত্ী ও ১৯২৫ -৩১ খু, 
লণ্ডনে ভারতের হাইকমিশনার 'ছিলেন। ১৯৩০ 
খটী. লণ্ডনে নৌশাস্ত কনফারেন্সে ভারতের 
প্রতিনিধি এবং ১৯৩২ খু. অটোয়া-কনফারেন্সের 
সভা হন। তাঁর রচনাবলী : “নোটস অন দি 
ইন্ডাস্ট্রজ অফ দ ইউনাইটেড প্রাভন্সেস', শনউ 
ইীণ্ডিয়া, ও 'শর্ট [হাস্ট্ি অফ হীন্ডিয়া'। [৫,৭, 
১৩৩] 

অভ্লচাঁদ মনত (১৮৩৭ - ১৮৭৯) কাঁলকাতা। 
রামধন। আদ নিবাস--হৃগলী। 'তাঁন সাতুবাবূর 
ভাগিনেয়। মাতুলের সেতার বাজনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে 
তিনি গোপনে চর্চা শুরু করেনা ১২/১৩ বছর 
বয়সের সময়ে সাতুবাব অকস্মাৎ তাঁর বাজনা শুনে 
রেজা খাঁর কাছে তাঁর শিক্ষার বন্দোবস্ত করেন। 
তিনি কলকাতার 'ম্বিতশয় সেতারাঁশক্পন। শোঁখন 
শি্পীর্পে আজশীবন সেতার-চর্চ করে গেছেন। 
শিরিশচচ্দ্রু আট্য তাঁর শিষ্য ছিলেন। এইভাবে 
সাতুবাব কাঁলকাতায় একটি সেতারাঁশষ্পশ গোষ্ঠণ 
রেখে বান। [১৯০৬] 

জতুলপ্রসাদ দেন ২০.১০.১৮৭১ - ২৬৮, 

[৯০ ] অতুলপ্রসাদ সেন 

১৯৩৪) ঢাকা । রামপ্রসাদ। আদ 'নবাস মগর--. 
ফঁরদপুর। বাল্যে পিতৃহীন হওয়ায় মাতামহ 
কালশনারায়ণ গুস্তের নিকট প্রাতপাঁলত হন। 
মাতামহ ভগবদৃভন্ত, সূকণ্ঠ গায়ক ও ভীন্তসঙ্গীত- 
রচাঁয়তা ছিলেন৷ অতুলপ্রসাদ মাতামহের এই সমস্ত 
গুণের আধকারী হন। ১৮৯০ খএী. প্রবেশিকা 
পাশ করে কিছুকাল কলিকাতা প্রেসিডেল্সী কলেজে ' 
পড়েন। বিলেত থেকে ব্যারস্টারি পাশ করে 
১৮৯৪ খঃব. দেশে ফিরে আসেন। কলিকাতা ও 
রংপুরে কিছুকাল আইন-ব্যবসায় করে লক্ষেণাঁ 
শহরে যান। ক্লমে তিনি সেখানকার শ্রেষ্ঠ ব্যবহার- 
জাঁবিরূপে নিজেকে প্রাতিষ্ঠিত করেন এবং আউধ 
বার আসোসিয়েশন ও আউধ বার কাীন্সিলের 
সভাপতি হন। লক্ষে নগরীর সংস্কৃতি ও 
জশীবনধারার সধ্গে অগ্গাঁঞ্গভাবে জাঁড়ত 'ছিলেন। 
যেখানে তানি বাস করতেন, তাঁর জীবিতকালেই 
তাঁর নামে এ রাস্তার নামকরণ করা হয়েছিল। 
অতুলপ্রসাদের মৃত্যুর পর লক্ষে শহরে শহরবাসণরা 
তাঁর একাঁট মর্মরমার্ত প্রাতিম্ঠা করেন এবং 
লক্ষেণী ব*বাঁবদ্যালয় তাঁর নামে হল" 'চাহৃত 
করে। উপাজত অর্থের বৃহৎ অংশ তান স্থান”য় 
জনসাধারণের সেবায় ব্যয় করেন। তাঁর আবাসগৃহ 
ও গ্রন্থস্বত্বও 'বাঁভন্ন প্রতিষ্ঠানে দান করে গেছেন। 
বাংলাভাষাভাষীদের কাছে অতুলপ্রসাদের পাঁরচয় 
সঞ্গীত ও সুরকার 'হসাবে। অল্প বয়সেই তান 
সঞ্গীতরচনা শুরু করেন। গানগ্যালকে প্রধানত 
িনভাগে ভাগ করা যায় : স্বদেশশ সঙ্গীত, ভান্ত- 
গীতি ও প্রেমের গান। ব্যন্তিগত জখবনের বেদনা 
সকল শ্রেণীর সগ্গীতেই পরিস্ফুট। হন্দ্স্থানপ 
সঙ্গীতের সুর ও ঢঙ, বাউল ও কীর্তনের সুর 
ইত্যাদি যোগ করে তানি বাংলা গানে এক বিশিষ্ট 
সঙ্গীত-রীতির প্রবর্তন করেন। তাঁর রচিত বাণ 
ও সুরের বৈচিন্র্যে এই সঙ্গীতধারা দীর্ঘকাল 
আপন ওজ্জবল্যে বর্তমান থাকবে । "উঠ গো 
ভারতলক্ষনী', “বল বল বল সবে শতবণাবেণরবে,, 
হও ধরমেতে ধীর ₹ও করমেতে বীর, 'তোমার 

“কে আবার বাজায় বাঁশ', “বধু এমন বাদলে তুমি 
কোথা, প্রভাতি গানগ্যীল বিশেষ বিখ্যাত। তাঁর 
গানের সংখ্যা প্রায় ২০০। “কয়েকটি গান ও 
পাঁতিগুঞ্জ, গ্রন্থে তাঁর গানগ্দীল সঙ্কালত। 
কাকলি গ্রল্থমালায় এ-সকলের স্বরাঁলাঁপ 
প্রকাঁশিত। প্রবাসী বঙ্গ সাহত্য-সাম্মলন প্রাতষ্ঠা- 
কালে তিনি তার অন্যতম প্রধান, সাঁমমলনের 
মুখপত্র উত্তরা'র অন্যতম সম্পাদক এবং সাঁমমলনের 
কানপুর ও গোরখপুর আঁধবেশনের সভাপাঁত 



অতুল সেন 

'ছিলেন। রাজনশীতিতে প্রথমে কংগ্রেসের অনুবত 
ও পরে লবারেল-পল্থশ হন। [৩,৫,২৫,২৬] 

অতুল সেন (2-৫.৮,১৯৩২) সেনহাটি-- 
খুলনা । ছান্রাবস্থায় গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ 
দেন। স্টেটসম্যান পারিকার সম্পাদক মি. 
ওয়াটসনকে হত্যা-প্রচেষ্টার পর পুলিশের কবল 
"থেকে সঙ্গীদের বাঁচাবার জন্য এবং গ্রেপ্তার 
এড়াবার জন্য পটাসিয়াম সায়নাইড খেয়ে মৃত্যুবরণ 
করেন। [১০,৪২,৪৩] 

অদ্বয়বজজজু। দশম শতাব্দীর একজন প্রাসদ্ধ 
[সদ্ধাচার্য। সম্ভবত মহাপাল, দীপজ্কর, নরো-পা 
প্রীতির সমসামায়ক। অন্য নাম 'অবধৃতন-পা”। 
বজ্জাচার্য নামেও পারিচিত ছিলেন। উত্তরবঙ্গের 
দেবী-কোটাবহারের সঙ্গে তাঁর নাম জাঁড়ত আছে। 
তান বজ্জ্রধান-এর বহ মূল্যবান গ্রল্থ প্রণয়ন ও 
বৌদ্ধ সংকণর্তনের অনেকগ্দাল পদ রচনা করেন। 
রাঁচত কতকগ্াল বাংলা গ্রন্থও আছে। কিছু 
গ্রন্থ 'তব্বতী ভাষায় অনুবাদও করে গেছেন। 
তাঁর ২১টি রচনা “অদ্বয়বজ্র সংগ্রহ” নামে প্রকাশিত 
হয়। সোমপুর মহাবিহারের পণ্ডিতাচার্য বোধি- 
ভদ্র-রচিত ও তিব্বত ভাষায় অন্াদত গ্রন্থগুটীলর 
একটির অন্বাদ করেন অদ্বয়বজ্। [১,৩,৬৭] 

অদ্বৈতচরণ আচ্য (১৮১৩- ১৮৭৩) আমড়া- 
তলা--কাঁলকাতা। গোলকচাঁদ। 'তাঁন কাঁলকাতা 
ফোর্ট উইিয়ম অস্ত্রাগারের 'হসাবরক্ষক 'ছলেন। 
'সংবাদ পর্ণচন্দ্রোদয়' নামক প্রথমে পাক্ষিক পরে 
দৈনিক পান্নুকার ৩৩ বছর সম্পাদক ছিলেন। 
বহু সংস্কৃত ও ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদ ও 
সম্পাদনা করেন। সাহত্যসেবা ছাড়া ব্যবসায়ী 
গহসাবেও তাঁর সুনাম ছিল। 'সর্বার্থ পূর্ণ চন্দ্র 
পল্লিকাও সম্পাদনা করোছিলেন। [১৪] 

অছৈতদাস পণ্ডিত বাবাজশ (১৮৩৫ - ১৯২৯) 
চাঁড়য়াগ্রাম--পাবনা। প্রকৃত 

ছলেন। হারিনামামতে ব্যাকরণ ও ্রীম্ভাগবত 

[৩,২৭] 
অদ্বৈভাচার্য (১৪৩৪ -?) নবগ্রাম-লাউড়-_ 

শ্রীহট্র। কুবেরাচার্য। তাঁর 'পতৃদত্ত নাম কমলাক্ষ ৷ 
অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে শাঁল্তপুরে বসবাস করতে 
থাকেন। নবন্ধবীপেও একটি বাঁড় 'ছিল। দর্শনশাস্তে 

[৯৯ ] অধরচাঁদ সম্যাঙগগ 

সুপাঁণ্ডত 'ছিলেন। মাধবেন্দ্র পুরশর 'নকট দশক্ষা- 
গ্রহণ করে 'অদ্বৈতাচার্য উপাঁধ পান। শ্রীচৈতন্যের 
জন্মের পৃবেইি ভন্তি ও পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাত হন। 
নবদ্বীপের ভন্তদের তাঁনই প্রধান অবলম্বন 'ছিলেন। 
নিত্যানন্দের সঙ্গণ হয়ে বৈষবধর্ম প্রচার ও মাই 
পশ্ডিতকে সর্বপ্রথম ভগবানরূপে বোদক মল্ম 
সহযোগে সচন্দন তুলসঈপন্র-সমেত প্রণাম করেন। 
তাঁর অপর কীণীর্ত পুরীর রথযানায় সমাগত লক্ষ 
লক্ষ লোকের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের অবতারত্ব ঘোষণা । 
তান শান্তপুরে 'মদনগোপাল' কফম্যীতি প্রতিষ্ঠা 
করেন। লোকাচার অপেক্ষা ভন্তিবাদে বিশ্বাসী 
ছিলেন। তাঁর পূত্রদের মধ্যে অচ্যুত বাল্যকাল 
থেকেই মহাপ্রভুর ভন্ত 'ছলেন। পরবর্ত কালে 
অদ্ধৈতাচার্য সম্বন্ধে 'লাখত 'অদ্বৈতপ্রকাশ', 'বাল্য- 
লীলাসূত্র” “অন্বৈতমগ্গল' প্রভাত গ্রন্থ যথেন্ট 
প্রামাণিক নয়। 1১১৩] 

অন্ভুতাচার্য োড়শ শতাব্দী) বড়বাঁড়-_ 
পাবনা । কাশশ আচার্য। তান অঙ্পাঁশাক্ষত ছিলেন। 
তাঁর প্রকৃত নাম 'নিত্যানন্দ, 'অদ্ভূতাচা” উপাঁধ। 
উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে বহুল-প্রচারিত “অদ্ভূত 
রামায়ণ'-এর রচাঁয়তা। এই রামায়ণের ছু কচু 
অংশ প্রচলিত রামায়ণে গৃহীত হয়েছে। তান 
সাঁতোলের রাজার সভাকাঁব 'ছলেন। [১,৩,২৫,। 
২৬,১৩৩] 

অধরচগ্দ্র লস্কর। প্রবাসী ভারতীয় 'বগ্লবী ৷ 
মান যযস্তরাষ্ট্রের ক্যালিফো্নয়ায় “ভারতশয় 
স্বাধশনতা সঙ্ব'-এর (১৯০৭) অন্যতম প্রাতজ্ঠাতা ৷ 

মধ্যে অপর দুইজন বাঙালী 
িলেন- _খগেন্দ্রনাথ দাস ও তারকনাথ দাস। এই 
ভারতীয় স্বাধনতা সম্ঘের নাম পাঁরবর্তন করে 
রাখা হয় "দর পাঁট”। অধরচন্দ্র সামারক শিক্ষা- 
লাভের উদ্দেশ্যে ক্যালিফোর্নয়ার এক সামারক 
বিদ্যালয়ে ষোগ দেন। [88] 

অধরচাঁদ সন্বযাসশ । গ্ৃহস্থাশ্রমের নাম সতাশচন্দু 
সরকার । প্রথমে বৈষব 'ছিলেন। পরে সহাঁজয়া 
ভাবে ভাবুক হয়ে পড়েন। বিভিন্ন ধর্মমত নিয়ে 
তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তকর্যুদ্ধে অবতীর্ণ হন 
এবং শেষে রবীন্দ্রনাথের বৈরাগ্যসাধনে মূন্তি সে 
আমার নয়'”-এই মতাদর্শে আকৃষ্ট হয়ে বহুবার 
তাঁর উপদেশ গ্রহণ করেন। অধরচাঁদ 'বাঁভন্ন' 
পল্পশতে ও কাঁলকাতায় আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে 
জনসাধারণের মধ্যে কীতন-শিক্ষার আয়োজন 
করেন। বহুদেশ পর্যটন করে ধর্মমত সম্বন্ধে 
অনেক প্রবন্ধ গলখেন এবং আশ্রম পাঁরচালনার্থ 
অর্থসংগ্রহের জন্য বাঙলার নেতাদের কাছে যাতায়াত 
করতেন। বহুদিন পর্যন্ত 'রসরাজ' নামক একখানি 



গধরলাল গেন 

মাঁসক পান্রকা পাঁরচালনা করেন। [২৭৩০] 

অধরলাল সেন (১৮৫৫ - ৯৮৮৫) কলিকাতা । 

নামগোপাল। সংবর্ণ বাঁণক পাঁরবারে জণ্ম। অত্যল্ভ 

প্ভাধর ছাত্র ছিলেন। ১৮৭২ খ্দী. প্রবৌশকা 

(৮ম), এফএ. পেথ, ডাফবাত্ত) এবং ৯৮৭৭ 

খপ. বিএ. পাশ করে ডেপুুটী ম্যাজিস্ট্রেটের পদ 

শান। তান কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের ফেলো, 

এঁশযা্টিক সোসাইটির সদস্য, ফ্যাকালাট অফ 
আটস-এর সভা, বাঁঙকমচন্দ্রের বন্ধ, এবং রাম- 

বুধদেবের স্নেহভাজন ছিলেন। অক্পায়ু জীবনে 
ধতনি বাংলায় 'লালতা সান্দরন', 'মেনকা' ইত্যাঁদ 

পাঁটখাঁন কাব্য গ্রন্থ ও ইংরেজীতে 4116 91711765 

9£ 51091010 নামে একটি তথ্যমৃলক ভ্রমণকাঁহনী 

রচনা করেন। [৩,১৩৩] 
অধসরচন্দ্র ব্যানাজশী (১৩১৪ - ৯৩৭৪ ব.)। 

১৯৪৬ খ.গ, হিন্দ্স্থান স্ট্যান্ডার্ডের সহকারী 

সম্পাদকর্পে সাংবাদিক জীবনের শুরু । ভারতীয় 

বার্তীজশবী সধ্ঘের (সাংবাঁদক ট্রেড ইউনিয়ন) 
অনাতম প্রাতষ্ঠাতা ছিলেন ও দুইবার তার সভা- 
পাত হন। ১৯৬৪ খুশি. জাকার্তায় অনুষ্ঠিত 
সাংবাঁদক সম্মেলনে ভারতীয় সাংবাদিক দলের 
নেতৃত্ব করোছিলেন। ১৯৪২ খু. “ভারত-ছাড়' 
আন্দোলনে তাঁর সাক্রয় ভীীমকা 'ছিল। 1১৭] 

অনঞ্গন্মোহনশ দেবশী। 'ত্িপুরাধপাতি বীরচন্দ্র- 
মাঁণক্য। স্বামীর নাম গোপীকৃষণ। সঙ্গীত ও শচত্র- 
গবদায় নিপুণ ছিলেন। শিজ্পনৈপুণ্যে আমোরকা 
ও জাপান থেকে প্রশংসালাভ করেন। তাঁর কাঁবডা 
এক সময়ে প্রায় সকল বাংলা মাঁসকপন্রেই নয়ামত 
প্রকাশিত হত। রাঁচিত কাব্যগ্রন্থ : “কাঁণকা', শোক- 
গাথা ও 'প্রশীত'। [6,881 

অনন্ত১ ৷ রাজশাহী জেলার প্াটয়া রাজ- 
পাঁববারের পৃবধপিরুষ পাীতাম্বরের ভ্রাতৃষ্পুত্র ও 
1পাজুওয়ারের (ভাতুরয়া পরগনার একাংশ) 
জাঁমদার। তান ও পাতাম্বর ইসলাম খানের 
রুদ্ধে বিদ্রোহী হন (১৬৯১১)। কিন্তু যুদ্ধে 
পরাজিত ও 'বভাঁড়ত হন। 1১৩৩] 

অনক্ত২ (আনু. ১৬-১৭শ শতাব্দী )। কীত্ত- 
বাসের পরেই রামায়ণ অনুবাদক কাবদের মধ্যে 
প্রাচীনতম। সম্ভবত আসামের কামরূপের আঁধ- 
বাসী। আসামের সৃপারাঁচিত কাব অনন্ত কল্দলন 
ও কাব অনন্ত আঁভন্ন বলে অনুমান করা হয়। 
[১৩৩] 

অনন্ত আচার্য। সম্ভবত নবদ্ধীপবাসী ও 
শ্রীচৈতন্যের সমসামায়ক ছিলেন। গদাধর পাঁণ্ডতের 

শিষ্য অনন্ত পদকম্পতর্ুর ২২৮৫ সংখ্যক পদাঁটর 
রচয়িতা। হীন বৃন্দাবনে গিয়ে গোঁবন্দের 

[ ৯২ ] অনস্তরাম 'বদ্যাবাগণশ 

সেবাধিকারণ হয়োছলেন। অনন্তদাস-ভাঁণতাযদন্ত 

পদকজ্পতর্*র ৩২টি পদের রচাঁয়তা ও ইাঁন 

আভন্ন কিনা বলা যায় না। [১৩] 
অনম্তকুমার দেন €১৬:৭.১৮৮৮ - ১৫-৯১০-- 

১১৩৫)। বারশাল। পৈতৃক 'নবাস মাহলারা-_ 

বারশাল। মদনমোহন । মহাত্মা 

অনুগামী সংগঠক ও আদর্শ 'শিক্ষকরূপে পারাঁচিত 

(ছিলেন। সরকারণ চাকার প্রত্যাখ্যান করে তান 

প্রধান 'শিক্ষকরূপে শিক্ষাপ্রসারে ব্রতী হন এবং 

আবিভভ্ত বাঙলার 'বাঁভল্ন জেলায় বহন স্কুল স্থাপন 

করেন। তা ছাড়া 1তাঁন 'অমৃত সমাজ", 'বারশাল 

সংস্থার এবং দৌনক “কেশরণী” পান্রিকার অন্যতম 

প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁর সগ্কালিত পুস্তক “স্বরাজ- 

গীতা” এককালে ছান্রদের মনে জাতীয়তাবোধ ও 

স্বদেশপ্রেম উদ্বোধনে নিত্যপাঠ্য সহাঁয়কা-রূপে 

সমাদৃত ছিল। শেষপর্যন্ত ইংরেজ সরকার কর্তৃক 

পুস্তকথাঁন বাজেয়াপ্ত হয়। মহাত্মা গান্ধীর প্রেরণায় 

অসহযোগ আন্দোলনেও তান অংশগ্রহণ করে- 

ছিলেন। [১৪৬] 
অনন্ত দাস। বৈফব পদকর্তা। “পদকল্পতরদ'র 

অন্যন ৩২ট পদ তাঁর রচনা। অদ্ধৈতাচার্ষের 

শাখাভুন্ত এবং গ্রীচৈতন্যের পাঁরষদ হসাবে অনন্ত 

দাসের নামোল্লেখ আছে। উভয়ে একই ব্যান্ত কনা 

বলা শন্ত। [১] 

অনন্তবর্মা চোড়গঞ্গ রোজত্বকাল আন্মমাঁনক 

১০৭৬ -১১৪৮ খী,)। দেবেন্দ্রবর্মী। পুবগিঞ্গ- 

বংশীয় বিখ্যাত রাজা । ডীঁড়ধ্যার চোড়গঞ্গ রাজাদের 

আঁধপত্য মিধূনপুর বা মোদনীপুর পর্যন্ত 

বিস্তৃত হয়েছিল। অনন্তবর্মী গঙ্গাতীরে মন্দার- 

রাজকে পরাভূত করে দুর্গনগর আরম্য ধবংস 
করেন। মন্দার বর্তমান গড় মান্দারণ এবং আরম্য 

বর্তমান আরামবাগ । দ.”টই হুগলশী জেলায়। তাঁর 

সময় পূর্ববঙ্গ রাজ্যের সীমানা উত্তরে গঞ্গা নদীর 

মোহানা থেকে দাঁক্ষণে গোদাবরী নদীর মোহানা 

পর্যন্ত [বিস্তৃত 'ছহ্ু। তান ধর্ম ও শিল্পের পচ্ঠ- 

পোষক ছিলেন। পুরীর জগন্নাথদেবের মাঁন্দর 

তাঁর সময়েই 'নার্মত হয়। [৩,৬৭,১৩৩] 

অনন্ত ধিমশ্র (১৭শ শতাব্দী)। কৃষ্ণরাম। 

মহাভারতের অনুবাদক । অনেকের মতে রামায়ণের 

অনুবাদক কাব অনন্ত ও হীন একই ব্যন্তি। 
[১৩৩] 

অনম্তরাম বিদ্যাবাগীশ। খাটুরা--২৪ পরগনা । 

রৃপনারায়ণ বদ্দ্যোপাধ্যায়ের বংশধর । স্মাঁতশাস্তে 
অসাধারণ পাঁণ্ডিত্য ছিল। 'বখ্যাত পাঁণ্ডত কালী- 

[িজ্কর তর্কবাগঈশ তাঁর ছাত্র এবং জ্ঞাঁত ছিলেন। 



অনম্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 

কাঁলকাতার হাতিবাগানে তাঁর টোল ছিল এবং 
শোভাবাজার রাজবাঁড়তে যথেষ্ট প্রাতপাত্ত ছিল। 
[৯] 

অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৩৯ -১৩০৩ ব.) 
বিষুপুর- বাঁকুড়া । গঞ্গানারায়ণ। তান 'বষুপূর 
ঘরানার প্রাসদ্ধ গায়ক ও গসীতকার ছিলেন। 
[বষ্ুপুরের সঙ্গীতগদর রামশঙ্করের অন্যতম 
শষ্য অনন্তলাল 'নজ প্রাতভাবলে সঙ্গীতে 
অসাধারণ জ্ঞান ও নৈপনণ্য অন করেন। বিষুপুর 
সঙ্গত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং 'বিফুপুররাজ 
গোপাল সিংহের সঞ্গঈতসভার গায়ক 'ছিলেন। 
ভারতবর্ষের বহু কৃতী সঙ্গঈতাঁশজ্পী তাঁর শষ্য 
ছিলেন। রচিত গীতাবলীর মধ্যে এক রূপ 
হেরি হেরি”, "দীনতারণী বোলে মা', “মধুখতু 
আই; প্রভৃতি প্রীসদ্ধ। রাজপ্রদত্ত উপাঁধ "সঙ্গীত- 
কেশরী”। তাঁর 'তিন পত্র রামপ্রসন্ন, গোপে*বর 
ও সররেন্দ্রনাথ সঙ্গণতজগতে বিশেষ খ্যাত। 1১, 
৩,৪৬৩] 

অনম্তহর মন (১৯০৬ -২৮.৯.১৯২৬) 
বেগমপুর- নদীয়া । রামলাল। ১৯২১ খী, 
অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। 'বপ্লবী 
দলে যোগ দিয়ে কৃষ্গড় বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ 
সংগঠনে সাকুয় ভূমিকা নেন। মামলার সূত্রে 
দাক্ষণে*্বরের একটি বাঁড় তল্লাসী চালাবার সময় 
গরভলভার, বোমা ও বোমা-প্রস্তুতের সরঞ্জামসহ 
১০ই নভে. ১৯২৫ খ্য. গ্রেপ্তার হন। বিচারে 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। বিপ্লবী দলের নেতাদের 
নরেশে গুস্ত-পাাীলশ-বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম- 

অনন্তহাঁর, প্রমোদ ও আরও তন জন জেলের মধ্যে 
কার্য সমাধা করেন (২৮.৫.১৯২৬)। এই মামলায় 
অনন্তহার ও প্রমোদরঞ্জনের ফাঁসর হুকুম হয়। 
[১০১৩ ৬,৩৮১৪২৪৩] 

অনাথকৃ্ণ দেৰ (?- ১৬.১০.১৩ ২৬ ব.)। কাঁল- 
কাতার শোভাবাজার রাজবংশে জল্ম। কতক- 
গাল সংস্কৃত নাটক বাংলা পদ্যে অনুবাদ করেন। 
প্রব্ধকার হিসাবেও শাস্রজ্জনের পারচয় দেন। 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত রামায়ণ- 
তত্তের সম্পাদক ও "বঙ্গের কাঁবতা” নামক সঞ্কলনের 
প্রকাশক । 161 

অনাথনাথ বল; (১৩০৬ - ১০.৯.১৩৬৮ ব.)। 
বিশিষ্ট শিক্ষাবদ। জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকরূপে 
কর্মজীবনের শুরু । পাশ্চাত্যের শিক্ষাবিষয়ক জ্ঞান 
অর্জন করে কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের 'শক্ষক- 
শিক্ষণ-গবভাগের প্রাতিম্ঠা ও উন্নয়নের কাজে ষথেম্ট 
সফলতা লাভ করেন। ১৯৪৮ খু. 'দল্লীর কেন্দ্রীয় 

[ ১৩ ] অনাঁদকুমার দাষ্তদার 

শক্ষা-প্রাতম্ঠানে (080051 1185010005 01 100- 

০80) অধ্যক্ষের পদে যোগ দেন। অবসর-গ্রহণের 
পর শান্তিনিকেতনে এসে বাস করেন। মাধ্যামক 
শিক্ষা কামশন (১৯৫২ - ৫৩)-এর সদস্য 'ছিলেন। 
তাঁর রচিত কয়েকটি শিক্ষাবিষয়ক গ্রল্থ আছে। 
[১৬] 
অনাথবন্ধ গ;হ (১২৫৪ ?- ১৩৩৪ ব.) ময়মন- 

সিংহ । মৃত্যুঞজয়। তান দাঁরদ্রের সন্তান 'ছলেন। 
আইন পরাঁক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ময়মনাসংহে ওকালিত 
শুরু করে প্রভূত অর্থ ও খ্যাত অর্জন করেন। 
রাজনীতি ও সমাজসংস্কারে উদ্যোগী ছিলেন এবং 
অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, 'বধবাবিবাহের প্রবর্তন 
প্রভীতি কার্ষে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৮৭৫ খুশী, 
ভারত 'মাহর' সাপ্তাহক পাত্রকা প্রকাশ ও 
সম্পাদনা করেন। ময়মনীসংহে পিতার নামে 
“মৃত্যুঞ্জয় 'বদ্যালয়' ও পত্ীর নামে 'রাধাসন্দরী 
বাঁলকা বিদ্যালয়, এবং কাশীতে মাতার নামে 
'জগদম্বা জাতীয় আয়ুবেদি মাঁহলা বিদ্যালয়, 
স্থাপন করেন। কাশীতে মৃত্যু । [১,৪] 

অনাথবন্ধ্য পাঁজা 0১৯১১ - ২.৯.১৯৩৩) জল- 
বন্দ-মোদননপুর। সরেন্দ্রনাথ। মোদনীপনর গুপ্ত 
বিপ্লব দলে যোগদান করে 'রিভলভার-চালনা 

[শক্ষাশেষে পাঁচটি 'িরিভলভারসহ তাঁরা মোদনীপুরে 
ফেরেন। এই সময়ে মোঁদনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ 
1বপ্লবীদের প্রাতি অকথ্য নির্যাতন শুরু করলে 
উন্ত পাঁচজন যুবকের ওপর বার্জ-হত্যার দায়ত্ব 
আর্পত হয়। এই উদ্দেশ্যে ২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩ 
খী. তাঁরা মোদনঈপুর খেলার মাঠে উপাস্থত হন। 
খেলা দেখতে এসে বার্জ গাঁড় থেকে নামার সঙ্গে 
সঙ্গে অনাথবন্ধু ও মৃগেন গুল করেন এবং 
বাজের মৃত্যু ঘটে। সশস্ত্র রাক্ষদলের আক্রমণে 
অনাথবন্ধু ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং আহত 
মৃগেনের হাসপাতালে মৃত্যু হয়। [১০,৪৩] 

অনাঁদকুমার দাষ্তিদার (১৯১০৩ - ৪.২.১৯৭৪) 
শ্রীহট্র। প্রখ্যাত সঙ্গীতাঁশক্পী ও রবধন্দ্র সঙ্গীতের 
অন্যতম প্রচারক । 'বোলপ;র ব্রহ্গচর্যাশ্রমে'র ছান্র 
হয়ে ১৯১২ খ্ী, তান শান্তিনকেতনে যান। 
১৯২০ খর. এন্ট্রা্স পাশ করে পাঁচ বছর রবান্দ্র- 
নাথ ও 'দনেন্দ্রনাথের কাছে গান শেখেন। উচ্চাঙ্গ 
সঙ্গত শিক্ষা করেন ভশমরাও শাস্ত্রী, নকুলেশবর 
গোস্বামী ও কাঁলকাতার রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামশর 
কাছে। 'তাঁন বীণা বাজাতেও শিখোছিলেন। শান্তি- 
দকেতনে অনেক নাটকের আভনয়ে তিনি অংশ- 
গ্রহণ করেন। ১৯২৫ খর, কাঁলকাতায় এসে তানি 



আঁনরদদ্ধ ভট্ট 

রবখন্দ্র সঞ্গীতকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। 
রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথের পর তিনিই শান্তি- 
নিকেতনের বাইরে প্রথম রবীন্দ্র সঙ্গীতের শিক্ষক। 
১৯২৮ খুখ. কালকাতা কংগ্রেসে সঙ্ঞীত পরি- 
চালনার ভার 'নয়োছলেন। প্রথমে তিনি 'সঞ্গীত 
সম্মিলন? ও বাসন্তী বিদ্যা-বীথি'তে শিক্ষকতা 
করেন। পরে 'গণতাঁবতানে'র অধ্যক্ষ ও সর্বশেষে 
আঁধকত্ণ হয়োছলেন। তিনি রেডিও, রেকড ও 
1সনেমা-থিয়েটারের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। গোড়া 
থেকেই তিনি গ্রামোফোন কোম্পানীতে রবীন্দ্র 
সঙ্গণতের ই্রেনার। তাঁর হাতেই রোঁডওর ব্লক 
প্রোগ্রামের শুর বলা যায়। 'নিউ থয়েটার্সে তাঁকে 
ণনয়ে যান রাইচাঁদ বড়াল। বহু ?সনেমায় তান 
ট্রেনার 'হসাবে নিযুন্ত ছিলেন। বম্বে টকিজের 
সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল। থিয়েটার জগতে তাঁকে 
গনয়ে যান শাশরকুমার ভাদূড়শ। 'শাশিরকুমারের 
“চিরকুমার সভা' ও শেষরক্ষা” নাটকের তিনি সঙ্গশত- 
পাঁরচালক ছিলেন। পরে ম্টার থিয়েটারের সঙ্গে 
যুস্ত হন। কিছাঁদন উদয়শঙ্করের দলে থাকা কালে 
সেখানে বাঁণা বাজাতেন। ১৯৪৮ খন, রথান্দ্রনাথ 
ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর উদ্যোগে "দ্বরালাঁপ 
সামাত' গাঠত হলে 'তাঁন তার সম্পাদক নিযুত্ত 
হন। ১৯৬৫ খু. অবসর-গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তানি 
এই পদে বৃত থেকে বহ গানের স্বরালাপ রচনা 
করেছেন। বাঙলায় রবীন্দ্র সঙ্গীতকে জনাপ্রয় করে 
তুলতে তাঁর অবদান যথেম্ট। তাঁরই পরিচালনায় 
চলচ্চিত্রে রবান্দ্র সঙ্গীতের প্রথম ব্যবহার শুরু হয়। 
'টেগোর রিসার্চ ইন্স্টাটউট কর্তৃক প্রদত্ত 'রবণল্দ্ 
তত্ববিশারদ' উপাধিতে ভূঁষত হয়েছিলেন। [১৬] 

আনরদ্ধ ভট্ট (১২শ শতাব্দী)। বঙ্গাঁধপাঁত 
রাজা বল্লাল সেনের গুর্ এবং বেদ ও স্মৃতিশাস্ে 
বরেন্দ্রভামর শ্রেষ্ঠ পাণ্ডত। সেন রাস্ট্রের ধমণধ্যক্ষ 
ছিলেন। বরেন্দ্রীর অন্তর্গত চম্পাহটা নামক 
গ্রামের বাসিন্দা ও চম্পাঁহটা মহামহোপাধ্যায় নামে 
পরিচিত ছিলেন। রচিত গ্রল্থ : শপতৃদাঁয়তা, ও 
'হারলতা'। 'হারলতা"য় বলা হয়েছে ইনি গঞ্গা- 
তীরবর্তী বিহার পট্রকের আঁধবাসী ছিলেন। 
[৩,৬৭া] 

আঁনলচন্দ্র দাস (৮.৬.১৯০৬ - ১৭ ৬.১৯৩২) 
ঢাকা। কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের এম.এস-দস.। 
কৃতী ছাত্র আনল গুপ্ত িশ্লবশ দলে যোগদান 
করেন। ৬.৬.৯৯৩২ খুখ, পুীলস তাঁকে গ্রেপ্তার 
করার পর রহস্যজনকভাবে তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁর 
মা ময়না তদন্তের 'রপোর্ট চেয়েও পান নি। 1১০, 
৪৯৪৩] 

আনলচন্র রায় (২৬.৫.১৯০১ - ৬.১.১৯৫২)। 

[৯১৪ ] অন্যকূলচন্দ্র শ্লোশ্রীঠাকুর) 

ছান্রাবস্থায় বিপ্লব শ্ত্রীসঙ্ঘ দলে যোগ দেন ও 
পরে নেতৃত্ব করেন। ১৯৩০ খ্যী. প্রথম কারারদদ্ধ 
হন। মুন্তলাভের পর [তিনি সভাষচন্দ্র প্রাতিষ্ঠিত 
“ফরওয়ার্ড রলক'-এর সদস্য হন। সুভাষচন্দ্র পারি- 
চাঁলত হলওয়েল মনৃমেন্ট অপসারণ আন্দোলনে 
যোগদান করে ১৯৪০ খশ. কারাবরণ করেন এবং 
মানত পাবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতরক্ষাবধানে পদনরায় 
গ্রেপ্তার হন। ফরওয়ার্ড ব্লক 'িভন্ত হলে আনলমন্দ্র 
সুভাষবাদী দলের সদস্য ও নেতা ছিলেন। তাঁর 
রাঁচিত 'নেতাজীর জাীবনবাদ”, ধর্ম ও বিজ্ঞান, 
“সমাজতন্ত্রীর দৃম্টিতে মার্কসবাদ" প্রভৃতি গ্রন্থে 
পাশ্ডিত্যের পাঁরচয় পাওয়া যায়। হাতহাস ও 
এীতহ্যের পাঁরপ্রোক্ষতে জাতীয়তাবাদ ও সমাজ- 
বাদের সমন্বয়ের প্রচে্টক ছিলেন । দেশনেত্রী লশলা 
রায় তাঁর পত্নী ছিলেন। [৫১১০] 

আনিল ভাগু়ী (2-৫.৮.১৯৩২)। গুত- 
[বিপ্লব দলের সভ্য ছিলেন। স্টেট-সম্যান পান্রকার 
সম্পাদক আ্যালফ্রেড ওয়াটসনকে গুল করে হত্যার 
প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত থাকা কালে তান ও তাঁর সঙ্গ 
মাঁণ লাহড়ী দুর্ঘটনায় আহত হন ও রন্তক্ষরণের 
ফলে মারা যান। 1৪২] 

অন্কলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৯ - ১৭.৮. 
১৮৭১) পাথ্থারয়াঘাটা-_কাঁলকাতা । তান দেওয়ান 
বৈদ্যনাথের পৌন্র ছিলেন। আদ বাস হুগলী জেলার 
ভাঙ্গামোড়া- গোপাীনাথপুর। কাঁলকাতার হিন্দু 
কলেজের শিক্ষা শেষ করে হাওড়া ফৌজদারি 
আদালতের নাজর হন। অবসর সময়ে আইন 
পড়তেন। ১৮৫৫ খন. ওকালাত পাশ করে আইন 
ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ১৮৭০ খ্যীঁ. [সানয়র 
গভরনমেন্ট প্লণডার 'হুঁন। কিছুকাল পরে 'িবচার- 
পাঁতর পদ লাভ করেন। বঞ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা 
ও কাঁলকাতা 'বম্বাবদ্যালয়ের সদস্য এবং আইন 
পারষদের (৪০8]15 ০£ 1৪৮) সভ্য হয়োছলেন। 
সমসাময়িক উচ্চাশাক্ষত ব্যান্তগণের মধ্যে কোঁৎ 
(6০০০7৫০)-এর দর্শনে যে অল্প কয়েকজন িশ্বাসণ 
ছিলেন, ইনি তাঁদের অনাতম। [১,৭,৪৫] 

অন্যক্লচন্দ্র “শ্রীশ্রীঠাকর) (১৪.৯.১৮৮৮ - 
২৬.১.১৯৬৯) হিমায়েতপুর--পাবনা। 'শিবচন্দ্র 
চক্রবর্তী । সৎসঙ্গ আশ্রমের প্রাতষ্ঠাতা। ছোটবেলা 
থেকে ভান্তপ্রবণ ও সেবাধর্মপরায়ণ 'ছলেন। 
প্রবৌশকা পরাক্ষার সময় সের টাকা জমা দিতে 
গিয়ে দারিদ্র নিঃসম্বল এক সহপাঠণ পরণক্ষার্থণকে 
দিয়ে দেন এবং নিজে এক 'বাঁশস্ট ভদ্রলোকের 
সুপারিশে যোগ্যতার পরণক্ষা 'দয়ে কাঁলকাতা 
ন্যাশনাল মোঁডক্যাল স্কুলে ভার্ত হন। আর্থিক 
অনটন ও নানা অসুবিধার মধ্যে তান ডান্তারশ 



অনঃজাচরণ দেন 

পড়া শেষ করে গ্রামে এসে জনসেবায় 'চাকৎসা- 
কার্যে ব্রতাঁ হন। কিন্তু ধর্মের আকৃতিতে তাঁর 
ডান্তারখানা ধমনলোচনার স্থান হয়ে ওঠে। তিনি 
মাতার নিকট দীক্ষা নিয়ে সাধন-চর্চা শুরু করেন। 
গড়ে তোলেন এক 'কীর্তন-চক্র' এবং তারই মাধ্যমে 
সংকথন ও সৎকর্মানুষ্ঞান-_এই নীতি প্রচার 
করতে থাকেন কেউ কারো প্রত্যাশী হবে না, ভার- 
দ্বরূপ থাকবে না-কর্মোদ্যোগ, স্বাবলম্বন ও দীক্ষা- 
গ্রহণের ভিতর 'দয়ে সাধনায় দক্ষতা অর্জন করতে 
হবে- এই হল সংসঙ্গ আশ্রমের আদর্শ। অনুরাগী 
ভস্তবৃন্দ নিয়ে স্থাঁপত হয় তপোবন বিদ্যালয়, 
মাতীবদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, হীঞ্জানয়ারং 
ওয়ার্কস, পারিশিং হাউস প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন 

প্রাতিজ্ঞান। ১৯৪৬ খুশী, ১ সেপ্টেম্বর ভারত 
?বভাগের এক বছর আগ্ে তিনি হারের দেওঘরে 
চলে আসেন। এখানে নূতন করে স্থাপন করেন 
আশ্রমের কর্মকেন্দ্র এবং পূর্বানুরূপ ও ব্যাপক 
1শক্ষা, ধর্ম ও কর্মপ্রাতিজ্ঠানসমূহ । নিজস্ব ছাপা- 
খানা থেকে প্রকাশিত হয় আশ্রমের মুখপন্র "শাশ্বত?" 
এবং 'বাভন্ন পুস্তকাবলী। ধর্ম, অর্থ, পরমার্থ, 
গৃহ, সমাজ প্রভৃতি 'বাবধ বিষয়ে তাঁর আদর্শ 
ও উপদেশ-বাণী “পুণ্যপতথি”, "অনশ্রাতি' (৬ খন্ড), 
চলার সাথী", "শাশ্বত, তে খণ্ড), প্প্রশীত- 
[বনার়ক' ৫২ খণ্ড), শববাহ-বিধায়না', 'সমাজ- 
সন্দীপনা” 'যাঁতি আভধম” প্রভৃতি প্রায় ৪৬ খাঁন 
পুস্তকে 'লাপিবদ্ধ আছে। দেওঘরে মৃত্যু । [১৩৬] 

অন্ুজাচরণ সেন জেনে ১৯০৫৬ - ২৫.৮, 
১৯৩০) সেনহাট--খুলনা। বমলাচরণ। ছান্রা- 
বস্থায় বিপ্লবী দলে যোগদান করেন। প্রথমে 
'বাতন্ন সেবাকাের মাধ্যমে দেশের মানুষের সঙ্গে 
পরিচয় ঘটে। ব্যায়ামচ্চা, পঠন ও আলোচনার, 
মাধ্যমে বিপ্লব মন্লে দীক্ষিত হন। ভয়ঙ্কর কলেরা, 
বসন্ত, মহামারীর সময় প্রাণঢালা সেবা ও অমাঁয়ক 
ব্যবহার দ্বারা বিপ্লবী দলের প্রসার ও সংগঠনে 
সহায়তা করোছলেন। কলিকাতায় বিস্লব-প্রস্তুতির 
কর্মী 'হসাবে নেতাদের দৃম্টি আকর্ষণ করেন। 
দলের নিদেশে ১৯২৪ খ্যা.ঃ৪ রংপুর গোইবাঁধা) 
গিয়ে সেখানে দু'বছর দলের সংগঠনের কাজ 
করেন। কাঁলকাতায় ফিরে আসার পর 'বিপ্লবশ 
নেতা শৈলেশ্বর বসু িএব.-তে আক্রান্ত হলে 
সহকর্মী বন্ধু দীনেশ মজুমদারের সঙ্গে রোগণর 
সেবা করেন। সে সময়ে টিবি. প্রাণঘাতশ ছোঁয়াচে 
রোগ বলে লোকে সভয়ে দূরে থাকত। ১৯৩০ 
খত, চট্রগ্রাম অস্তাগার আকুমণ ও জালালাবাদ 
যুদ্ধের সময় তরুণের দল যখন প্রাণ উৎসর্গের 

জন্য প্রস্তুত তখন কাঁলকাতার অত্যাচারী পুলিস 

[৯৫ এ অন্রূপা দেব? 

কাঁমশনার টেগার্টকে নিধনের ধনর্দেশ পেলেন 
অনুজাচরণ, দীনেশ মজুমদার, অতুল সেন ও 
শৈলেন নিয়োগী। ২৫.৮.১৯৩০ খু. 'নার্দষ্ট 

সঙ্গে সত্যে দীনেশ প্রথমে বোমা ছোঁড়েন। গাঁড়াঁট 
থেমে যায়। বিপরীত 'দিক থেকে 'দ্বতীয় বোমা 
ছোঁড়েন অনূজাচরণ, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বোমাটি 
কাছেই ফেটে যায় এবং মারাত্মকভাবে আহত হয়ে 
অনুজাচরণ ঘটনাস্থলেই প্রাণত্যাগগ করেন। [১০, 
৪২,৪৩,৫০,&৪] 

অন্পচন্দ্র দত্ত। শ্রীথণ্ড-বর্ধমান। মৃত্যুঞ্জয় 
উগ্রক্ষান্রয়। বধমানের জাল রাজা প্রতাপচাঁদের 
শিষ্য। প্রতাপচাঁদ শেষ বয়সে ধর্ম-প্রবর্তক হয়ে 
শ্্রীখশ্ডে যাতায়াত করতেন। ১৮৪৪ খা. গুরুর 
জীবদ্দশায় অনুপচন্দ্র 'প্রতাপচন্দ্র-লীলারসপ্রসঙ্গ- 
সঙ্গীত, নামে একটি আঁতবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন। 
[১,২] 

অনুভা গুপ্ত (১৯৩০ - ১৪-১,৭২)। 'পতা 
রমেশ গুপ্ত। স্বামী আভনেতা রাঁব ঘোষ । মেগা- 
ফোন কোম্পানীর গায়িকা হিসাবে তাঁর শল্পন 
জীবন শুরু হয়। ১৫ বছর বয়সে চলচ্চিত্রে নেপথ্য- 
গ্ায়কারূপে ও ১৯৪৬ খী, আভনেন্রী হিসাবে 
বাংলা গসনেমায় যোগ দেন। "্বামীজশী' চত্রে 
(১১৯৪৯) এক নর্তকীর ভূমিকায় আভনয় করে 
নাম করেন এবং "কাব, ও ত্বদীপ” 'চন্রে তাঁর 
খ্যাতি সপ্রাতষ্ঠিত হয়। শতাঁধক বাংলা ও কিছু 
হিন্দ চিত্রে তান আভনয় করে জনাপ্রয়তা অর্জন 
করোছলেন। [১৬] 

অন্রূ্প সেন (2-১৯২৪)। শীবখ্যাত চট্টগ্রাম 
[িবপ্লবী দলের অন্যতম সংগঠক এবং এই দলের 
গঠনতল্তের রচাঁয়তা। নেতা সূর্য সেন তাঁর পরামর্শ 
গ্রহণ করতেন। এম.এ. ক্লাসের ছান্রাবস্থায় 'তাঁন 
[বপ্লবী দলের সভ্য হন। প্রথমে অসহযোগ 
আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে কারাবরণ করেন। 
পরে তাঁকে অন্তরীণ করে রাখা হয়। অন্তরীণ 
থাকা কালে সন্দেহজনকভাবে তাঁর মৃত্যু ঘটে। 
[৪২] 

জন্যরূপা দেবী (৯.৯.১৮৮২ - ১৯,৪-১৯৫৮) 
কাঁলকাতা। মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়। পতামহ 
পণ্ডিত ভূদেব মুখোপাধ্যায়। আইন ব্যবসায় 
স্বামী িখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তান 
মজঃফরপুরে বসবাস করেন। জ্যেম্তা ভাঁগনণ 
ইন্দরা দেবর অননপ্রেরণায় সাহত্য-চচ্ঘ শুরু 
করেন। তাঁর প্রথম কাবিতা খজুপাঠ অবলম্বনে 
রাঁচিত। 'রাশশ দেবী, ছদ্মনামে রাঁচত প্রথম 
গজ্প কুন্তলশন পুরস্কার প্রতিযোগিতায় প্রকাশিত 



জন্রদা কাবরাজ 

হয়। ১৩১১৯ ব. পটলকুঠি' প্রথম উপন্যাস নবনুর 
পান্রকায় প্রকাশিত হয়। ১৩১৯ ব. 'পোষ্পন্ত' 
উপন্যাস ভারতশ পান্িকায় প্রকাশিত হলে 'তাঁন 
খ্যাতনাম্নণ হন। সমাজ-সংস্কারেও তান অক্লান্ত 
কর্মণ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জ্যেম্ঠা কন্যা মাধুরী- 
লতার সহযোগে মজঃফরপুরে মাঁহলাদের জন্য 
ইংরেজগ বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা করেন। 
কাশণ ও কিকাতার বহু? কন্যাবিদ্যাপীঠের সঞ্গেও 
যুস্ত ছিলেন এবং একাধক নারীকল্যাণ-আশ্রমের 
প্রতিষ্ঠান ছিলেন। ১৯৩০ খু. 'মাহলা সমবায় 
প্রতিষ্ঠান' স্থাপন করেন। পণপ্রথা, পুরুষের স্তী- 
বতমানে 'ববাহ, ১৯৪৬ খত. হিন্দ কোড বিল 

এবং ১৯৪৭ খুশি. বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ প্রভাতির বিরুদ্ধে 
আন্দোশন করেন। নারীর আঁধকার-প্রাতষ্ঠা 
আন্দোলনেরও অন্যতম নেত্রী ছিলেন। ১৯৯৩৪ খুশ, 
বহার ভীমিকম্পে গুরূতর আহত হয়েও দুর্গতিদের 
সাহায্যার্থ 'কলাণব্রত সঙ্ঘ' স্থাপন করেন। রাঁচিত 
'মল্গশন্তি' উপন্যাসাঁটি অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
নাটার্পায়িত করেন। পরে নাটকটি সাফল্যের 
সঙ্গে ব্টারে' আভিনশত হয়। এ ছাড়াও তাঁর অন্যান্য 
উপন্যাস 'মা", 'মহানশা,, পথের সাথী”, বাগদত্তা, 
নাট্যরুপায়ত হয়। রচিত ৩৩টি গ্রন্থের মধ্যে 
অপরাপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: গজ্যোতিঃহারা', 
উত্তরায়ণ', 'সাঁহত্যে নারী”, 'অম্ত্রী ও সৃষ্টি, 
ধবচারপাতি' প্রভীতি। “জীবনের স্মৃতিলেখা' তাঁর 
অসমাপ্ত রচনা । পিতামহ ভূদেবচন্দ্রের আদর্শ- 
নষ্তাকে কথাস্াাহত্যে কাহিনীর সূত্রে পাঁরবেশন 
করাই তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। তাঁর সম্মানে 
কলিকাতা বিশ্বাবদ্যালয় তাঁকে জগত্তারণ 
(১৯৩৫) ও ভুবনমোহনী দাসী স্বর্ণপদক 
(১৯৪১) প্রদান করোছলেন। [৩,৭,২৫,২৬] 

অন্নদা কাঁবরাজ। ১৯০৫ খু. স্বদেশ 
আন্দোলনের সময় ইনি পাবনা জেলায় 'পাবনা- 
সাঁমলনশ' নামে গৃপ্ত সামাত প্রাতষ্ঠায় অন্যতম 
উদ্যোগী ছলেন। 1৫81 

অন্নদাচরণ তক চূড়ামাঁণ, মহামহোপাধ্যায় (১৮. 
৮১২৬৮ ব.-2) পৃর্বসোমপাড়া-নোয়াখাল। 
কালশীকঙ্কর ঠাকুর। সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য অর্জন 
করেন। কর্মজীবনে প্রথমে নোয়াখাঁল জেলা স্কুলের 
হেঙপশ্ডিত, পরে কাশীতে ঈ*বর পাঠশালার 
অধ্যাপকর,পে বৃত হন। এসময়ে পন্ডিত মদন- 
মোহন মালব্য তাঁর পাঁণ্ডত্য ও প্রতিভার পারচয় 
পেয়ে বারাণসী বিশ্বাবদ্যালয়ে তাঁকে দর্শনশাস্দের 
অধ্যাপক নিয্স্ত করেন। অবসর-গ্রহণের পর 
মুকুল্দদেখ মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে ধর্মশাস্তকোষ, 
নামে একটি বিরাট গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। কলাপ 

[ ৬৬ ] ভন্নদাপ্রসাদ বাগচ 

ব্যাকরণের কাতন্দ-পারাশম্টের কঠিনতম অংশ- 

(মহাকাব্য), “মহাপ্রস্থানম মেহাকাব্য), 'সুমনো- 
হঞ্জালঃ', ধাতু-চিত্রমৃ ইত্যাঁদ সংস্কৃত গ্রল্থ এবং 
বাংলা ভাষায় “ড়দর্শনের রহস্য", ষড়দর্শনের চিত্র” 
'অলওকার', 'কাব্যচান্দ্রকার সরল টনকা', 'শব্দখণ্ড, 
প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করে সুখ্যাতি অন করেন।, 
বারাণসশতে “আর্ধমাহলা বিদ্যালয়, স্থাপনের 'তাঁন 
অন্যতম উদ্যোস্তা। ১৯২২ খর. তানি 'মহা- 
মহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। কাশীর ভারত 
ধর্মমন্ডলও তাঁকে 'মহোপাধ্যায় উপাধিতে সম্মানিত 
করে। কাশনীধামে মতত্যু। [১৩০] 

অন্নদাপ্রসাদ চ্রোপাধ্যাক্স। হালসহর- চাঁব্বশ 
পরগনা । ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ছিলেন৷ গীতিকার- 
রূপে যশস্বী হন এবং তাঁর রাঁচত “আজ কেন 
চাঁরাঁদক হোরি মধুময় গানখানি অত্যন্ত জনীপ্রয় 
ছল । [১] 

অন্নদাপ্রসাদ চৌধ্যরদ (১৩০২ - ৩০.৫.৭১ ব.) 
মোদনীপুর। প্রথম জীবনে কংগ্রেস সদস্যর্পে 
নানা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে 'বাঁভন্ন সময়ে 
বহু বছর কারারুদ্ধ ছিলেন। ড. প্রফুল্ল ঘোষের 
প্রথম মন্ত্রিসভায় পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ম ছিলেন। 
রাজনোতিক কারণে কংগ্রেস ত্যাগ করেন। অন্যান্য 

প্রাতষ্ঠা করেন। কিছুদিন পর এ পার্ট সোশ্যালস্ট 
পার্টর একাঁট অংশের সঙ্গে যুস্ত হয়। নূতন 
দলের নাম হয় প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্ট । পাঁশ্চিম- 
বঙ্গ বিধান পাঁরষদে এই পার্টর নেতৃত্বে অন্নদা- 
প্রসাদ সবন্তারূপে খ্যাতি অর্জন করেন। সর্ব- 
ভারতনয় খাঁদ বোর্ড ও রাজ্য খাঁদ বোর্ডের সদস্য 
ছিলেন। 183 

অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর 'শকুল্তলা” 
গীতাভিনয়টি ১৮৬৫ খই, প্রকাশিত হয়। শহন্দু 
পোৌট্ররয়ট” পান্রকা উত্ত পুস্তকাঁটকেই বাংলা ভাষায় 
প্রথম অপেরা গেঁতাঁভনয়) বলে মনে করেন। 

হবার আগেই ১৯৮৬৪ খু. একাধিকবার আভনীত 
হয়। অন্যান্য গ্রল্থ : প্রশ্ন চতুষ্টয়। (১৮৫৫), 
“উষাহরণ নাটক, (১৮৭৫) প্রভাীত। [8,80,8%] 

অন্নদাপ্রসাদ বাগচশ (২২.৩.১৮৪৯ - ১৯৯০৫) 
শিখরবাল- চাঁব্বশ পরগনা । চন্দ্রকান্ত। শৈশব 
থেকেই শল্পচর্চার প্রাতি আকর্ষণ 'ছিল। ১৮৬৫ 
খ-. নব-প্রাতাম্ঠত স্কুল অফ ইন্ডাস্ট্রিআযাল আর্টস- 
এর এনগ্রোভিং ক্লাসে ভার্ত হন। পরে তান 
পাশ্চাত্য-রীতির চিন্রাঞ্কন-বিদ্যা শিক্ষা করেন। 
কর্মজীবনে প্রবেশ করে পূ্বৌন্ত স্কুলের শিক্ষক 



অন্নাসন্দরশী ঘোষ 

ও পরে প্রধান শিক্ষকের পদ লাভ করেন । পাশ্চাত্য- 
রশতিতে প্রাতকৃতি অঙ্কন করে যশ লাভ করেন। 
তাঁর আঞ্কিত তৎকালখন মনীষাদের প্রাতকীতি উচ্চ 
প্রশংসা পায়। ?শজ্প-বিষয়ক প্রথম বাংলা পান্রকা 
শশল্পপুষ্পাঞ্জল” (১২৯২ ব.) প্রকাশের অন্যতম 
উদ্যোন্তা ছিলেন। ১৯০৫ খ্শী, কাঁলকাতায় বঙ্গণয় 
ক্ললাসংসদ স্থাপিত হলে অন্নদাপ্রসাদ সভাপাঁত 
নির্বাচিত হন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রচিত “ঁদ 
আ্যণ্টিকুইটিজ অফ গাঁড়শা” এবং “বুদ্ধ গয়া” নামক 
গ্রল্থ দুটিতে অন্নদাপ্রসাদের আঁঙ্কত ছবিগুলি 
বিশেষ প্রশংাঁসত হয়। তাঁর অন্যতম প্রধান কীর্তি 
আর্ট স্টুডয়ো প্রতিষ্ঠা ১৮৭৮)। স্টুডয়োটিকে 
কেন্দ্র করে একদল তরুণ শিল্পীকে নিজের আদর্শ 
অনুসারে গড়ে তোলেন । এই আর্ট স্টুঁডিয়ো থেকে 
িথোগ্রাফ পদ্ধাতিতে ছাপা পৌরাণক বিষয়ক 
বহু চিত্র সেকালে বিশেষ জনাপ্রয় হয়োছিল। [৩] 
অন্দাসম্দরশ ঘোষ (১৮৭৩ - ১৯৫০) রামচন্দ্র- 

পুর বাখরগঞ্জ। মোহনচন্দ্র গুহ । স্বামী-_িক্ষা- 
বিদ ক্ষেত্রনাথ ঘোষ। ১৯৯/২০ বছর বয়সে কাঁবতা 
লেখা শুরু করেন। তাঁর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কাঁবতা- 
সমূহ তাঁর জ্যেম্ঠপুত্র অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ 
সংগ্রহ করে 'কাবতাবলন নামে একখান গ্রল্থ 
প্রকাশ করেন (১৩৪৭ ব.)। কাঁবতাগুল সামাজিক, 
পারিবারিক, ব্যক্তিগত বিষয়ক, দেশপ্রনীতিমূলক ও 
বাবধ শ্রেণীর অন্তভূন্ত। [88] 

অপরেশচন্দ্রে মুখোপাধ্যায় (১৮৭৬ - ১৯৩৪) 
যশোহর, মতান্তরে মহেশপুর নদীয়া । বিপ্রদাস। 
প্রখ্যাত নাট্যকার, নট ও নাট্য-পাঁরচালক। স্কুলে 
থাকা কালেই শখের থিয়েটারের আখড়ায় যাতায়াত 
শুরু করেন। ম্টারের বিখ্যাত আভনেতা অমৃত- 
লালের কাছে প্রথম আঁভনয় শিক্ষা । প্রায় ১০ 
বছর কাঁলকাতা ও মফঃস্বলে 'বাভন্ন সম্প্রদায়ের 
সঙ্গে শখের আভিনয় করেন। পরে 'গারশচন্দ্র ও 
অর্ধেন্দুশেখরের কাছে আঁভনয় সম্বন্ধে 'বস্তৃত 
[শক্ষালাভ করেন এবং 'গাঁরশচন্দ্রের মৃত্যুর পর 
তাঁরই আদর্শে অপরেশচন্দ্র নাট্য বনায় প্রবৃত্ত হন। 
১৩১১৯ ব. িনার্ভা "থিয়েটারে পেঁশাদার আঁভনেতা- 
রূপে যোগদান করেন এবং িছুকালের জন্য 
মনাভণর পাঁরচালকের পদ পান। নট [হিসাবে উচ্চ 
খ্যাতি অর্জন না করলেও নাট্যকার, আঁভিনয়-শিক্ষক 
ও থিয়েটার-পাঁরচালক 'হসাবে যশস্ব হয়োছলেন। 
কয়েক বছর পরে নব-সংগাঠিত স্টার থিয়েটারে 
যোগদান করেন। এখানেই তাঁর কর্মজীবন শেষ হয়। 
তাঁর রাঁচত নাটকগ্ীলর মধ্যে কর্ণার্জুন' নাটকটি 
দুইশত রজনশ আঁভিনশত ও অত্যন্ত জনাপ্রয় 
হয়েছিল। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নাটক : “রঙ্গিলা 

[ ৯৭ ] অপূর্কুমার ঘোষ 

০১৯১৪), 'ামানূজ' ১৯১৬), এমন্মশান্ত', "মা, 
(১৯৩৪), 'ইরাণের রাণণ”, 'পোষ্যপদুত্র ॥ 'রঙ্গালয়ে 
ত্রিশ বছর” নামক আত্মজীবনী অসমাপ্ত রচনা । 
বৈদেশিক নাটকের ছায়াবলম্বনে অপরেশচন্দ্র অনেক 
নাটক রচনা করলেও তাঁর কৃতিত্বে এগাঁল সম্পূর্ণ 
দেশীয় রূপ ধারণ করে। 'মন্ত্রশান্তি” "মা" ও 'পোষা- 
পুত্র অনুরূপা দেবীর উপন্যাসের অপরেশচন্দ্রুকৃত 
নাট্যরূপ। তার রচিত একখান উপন্যাসও আছে। 
[১,৩,৭,২৫,২৬] 

অপর্ণা দেবশ ডে.১১.১৮৯৯ - ১০.৭,.১৯৭৩) 
কাঁলকাতা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। স্বামী 
সুধাীরচন্দ্র রায়। ানজের বিবাহ সম্বন্ধে অপর্ণা 
দেবী লিখেছেন_-'১৯১১৬ সালে আমার বিয়েই 
বাঙলা দেশে 'হন্দু শাস্ানসারে প্রথম অসবর্ণ 
বিয়ে, তিনি ও তাঁর ব্যারিস্টার স্বামী ১৯১৯ 
খু, থেকে 'নাখিল ভারত কংগ্রেসের সদস্য 'ছিলেন। 
তাঁদের বাঁড় দেশকর্ম ও বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল 
ছিল। বৃন্দাবনের বিখ্যাত নবদ্বীপ ব্রজবাসশর ছাত্রী 
অপর্ণা দেবীর বৈষব দর্শন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান 
ছিল। বাঙলাদেশে কতনের পুনরহজ্জীবনের ক্ষেত্রে 
স্বামী-স্ত্রী উভয়ের অগ্রণন ভূমিকা ছিল। তান 
কর্তনের ক্ষেনত্নে সেকালে সুগায়কা হিসাবে 
পাঁরচিতা ছিলেন। 'শাক্ষত আভজাত মেয়েদের 
নিয়ে তিন 'ব্রজমাধূরশ সঙ্ঘ” নামে সম্প্রদায় গঠন 
করেন। তানি ও তাঁর স্বামী কীর্তন প্রচারের জন্য 
ত্রশের দশকে ইউরোপ ও দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়ার 
1বাভন্ন দেশ সফর করেছিলেন। তারি রাঁচত গ্রন্থের 
মধ্যে 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, এবং 'কার্তন পদাবলণ?, 
জনাপ্রয়। শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় তাঁর জ্যেষ্ঠপান্র। 
[১৬] 

অপ্বকুমার ঘোষ । পিতা গাঁণতশাস্ত্বিদ পি. 
ঘোষ। খীম্টান ব্যারিস্টার। অনুশীলন দলের 
প্রাতিজ্ঠাতা পি. 'মন্রের সঙ্গে তান বিশেষ 
পাঁরাঁচত হলেও কখনও এঁ দলের সভ্য হন 'ন। 
ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মতে 'অপূবকুমার ঘোষ 

সোশ্যালস্ট ছিলেন” আ*বনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
বলেন--তাঁনি লন্ডনে সোশ্যালিজম সম্বন্ধে 16০- 
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কুমার বলতেন, জগতে সমাজবাদের দন এাঁগয়ে 
আসছে । স্বদেশ আন্দোলনের সময় ১৯০৪ খপ. 
গভরন্নমেন্টের প্রিশ্টিং বিভাগে যে ধর্মঘট হস্স তিনি 
ও 'বাঁপনচন্দ্র পাল তা পাঁরচালনা করেন। ১৯০৭ 
খুশী, ই. আই. রেল-ধর্মঘটপদের যে প্রথম সভা 
সন্ধ্যা আফিসের ছাদে হয় অপূর্ককুমার তার 
সভাপ্পাতি ছিলেন৷ এ ছাড়া তানি শিবাজপ উৎসবেও 
যোগ দেন এবং যুগান্তর পাত্রকার সম্পাদকরূপে 



অপূরবকুমার চন্দ 

ডুপেন্দ্ুনাথের বিরুদ্ধে সরকারী মামলায় আসামী- 
পক্ষ সমর্থন করেন। 1৯৬] 

অপূর্ককুমার চন্দ ১২৯৯-১৩৭৩ ব.) শিল- 
চর-আসাম। কাঁমনীকুমার। ল্তানকেতনের 

ছাত্র এবং অক্সফোর্ড ইউনিভাঁসাঁটির ইংরেজী 

সাহত্য অনার্সসহ বি.এ. পাশ করেন। বাঙলার 
বহু কলেজে অধ্যাপক ও অধ্যক্ষের পদে এবং শেষ 
বয়সে শিক্ষাবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পদে আঁধান্ঠত 
ছিলেন। রবান্দ্রনাথের জাপান ও কানাডা সফর- 
কালে কাঁবর সেক্রেটারী ছিলেন। 1১৭] 

অপ্বকুষ্ষ দেব। শোভাবাজার-_কলিকাতা। 
মহারাজা রামকৃ্চ। ফারসী ভাষায় কাঁবতা রচনা 
করে মুঘল বাদশাহের কাছে 'রাজকবি' উপাঁধ 
পেয়োছলেন। তান সুপাঁণ্ডিত এবং শিক্ষাবস্তারেও 
য়শশল শছলেন। বহু শ্যামাবযয়ক কবিতার 
রচাঁয়তা। 1১৯] 

অপূর্বকষ্ক। ভট্টাচার্য (১৩১১- ১৫.৩-১৩৭৯ 
ব.) গয্ি-চব্বিশ পরগনা । কাঁলকাতা হাইকোটেরি 
আযসস্ট্যাপ্ট রোজস্ট্রার-এর পদে 'নযুস্ত 'ছিলেন। 
সাহতা-জগতে কাঁবতা, গল্প ও উপন্যাস লিখে 
পারাঁচত হন। রচিত গ্রশ্থাবলী : “মধুচ্ছন্দা', 
'শগপাজন', “সায়ন্তনী কোবিতা), “সভ্যতার রাজ- 
পথে", 'অন্তরীপ", 'নৃতন দিনের কথা”, 'ভশ্ননীড় 
প্রভতি। 1871 

অপূর্ব সেন, ভোলা (?- ১৩.৬.৯৯৩২) ছান্র- 
ডাঁন্ড--টট্টগ্রাম। হরিশচন্দ্র। বিপ্লবী দলের সভ্য 
হসাবে তান চট্টগ্রাম অস্ত্াগার আক্রমণে অংশগ্রহণ 
করে ফেরার হন। পাঁতিয়ার সাবন্রী চক্রবরতীর 
ধাঁড়তে পলাতক অবস্থায় থাকা কালে সূর্য সেন 

সহ প্দালশ কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়ে তান পুলিশের 
গুলিতে ঘ্নাস্থলেই নিহত হন. [৪২,৪৩] 

অৰতারচন্দ্র লাহা (১২৬৩ - ২.৭.১৩৩৮ ব.)। 
বঙ্কিম যুগের অন্যতম সাহ'ত্যিক। রাঁচিত উপন্যাস : 
'আনন্দলহরাী', “আমার ফটো', 'শুভদ্ষ্টি' প্রভীতি। 
বিমানবিহারশ স্পেনসার এদেশে এলে দুঃসাহসিক 
অবারচদ্দ্র তাঁর কাছ থেকে বেলুন নিয়ে বেলুন 
যাত্রায় উদ্যোগী হন। 1১] 

অবধত বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৭১ - ২৩.১.১৩৫১ 
ব.) বরা--বারভূম। রামলাল। পিতার মৃত্যুর 
পর অবধ্ত মাতুল 'বাঁপনাবহারী ঠাকুরের কাছে 
পালিত হন। কান্দীর টোলে সংস্কৃত ও দামোদর 
কুপ্ডুর কাছে কীর্তন শিক্ষা করেন। ১৭ বছর 
বয়সে নবদ্ধীপে প্রথম গান করতে যান। অজ্প 
বয়সেই দল গঠন করেন। শিক্ষার আগ্রহে নানা 
শাস্ম অধ্যয়ন করতেন। তাঁর গানের প্রধান বৌশস্ট্য 
ছিল বৈফব সিদ্ধান্ত গ্রন্থের শ্লোকাঁদ সহযোগে 

[ ৯৮ ] 

সুন্দর পাঁরবেষণ এবং সুর ও তালের বক্রতা দ্বারা 
রসসৃন্টি করা। [২৫,২৭] 

অবধোত দাস (১২৬৬ -১৩৪৯ ব.) মধ্দডাঙ্গা 
_বীরভূম। নীলকমল ৷ পুরুষানংক্রমে চৈতন্যমঞ্গল- 
গায়ক ও মুদ্গাবাদকের বংশে অবধৌত জন্মগ্রহণ 
করেন। ইনিন প্রথম যৌবনেই বাীরভূমের কীর্তন ও 
মৃদগ্গ শিক্ষাকেন্দ্র ময়নাডাল গ্রামের মৃদঙ্গাচার্ষ 

1নকুপ্জাবিহারী 'মিন্ঠাকুরের কাছে মৃদণ্গ বাদ্য শেখেন। 
রাঁসক দাস ও রাধিকাপ্রসাদ সরকারের দলে কিছু 
দন মৃদঙ্গ সঙ্গত করে খ্যাত অন করেন। 
কিন্তু পরে চৈতন্যমঞ্গল গান শিখে প্রায় নিরক্ষর 
অবধৌত এঁ গ্রানেই খ্যাত, অর্থ ও মান অর্জন 
করেন। [২৭] 

অবনশনাথ মুখোপাধ্যায় (৩.৬.১৮৯১- ২৮. 
১০.১৯৩৭) জব্বলপুর- মধ্যপ্রদেশ। আদ 'নবাস 
-বাবুলয়া, খুলনা । কাঁলকাতা থেকে উইভিং 
টেকনলাঁজ পাশ করে উচ্চতর শিক্ষার জন্য জাপান 
ও জার্মানী যান। ছান্রাবস্থায় কাঁলকাতায় গণেশ 
দেউস্কর ও 'বাঁপন পালের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। 
ীলপাঁজগ বিশবাঁবদ্যালয়ের জোর্মান?) ছাত্র ছলেন। 
এই সময়ে ড. অস্কার কোহ্নের মাধ্যমে সমাজ- 
তাঁন্ক চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসেন। বহুকাল 
পরে মস্কোয় অধ্যাপক থাকাকালখন ডন্টরেট হন। 
বঙ্গলক্ষমী কটন মিলের আ্যাসিস্ট্যান্ট উইভিং 
মাস্টার হয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। উচ্চতর 
গশক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে দেশে ফিরে ১৯১২ খা. এন্জ্রু 
ইউল কোম্পাননতে চাকার নেন ও কিছুকাল পরে 
বৃন্দাবনের প্রেম মহাবিদ্যালয়ে উপাধ্যক্ষ 'হসাবে 
যোগদান করেন। এখানে বিপ্লবী রাজা মহেন্দ্র 
প্রতাপ ও সুরেন করের সাহচর্য লাভ ঘটে। ১৯১৪ 
খটী, বিপ্লবী রাসাঁবহারী বসু ও বাঘা যতীনের 
সঙ্গে পাঁরিচয় হয়। বাঘা যতঈীনের সহকারী নিযুক্ত 
হয়ে ১৯১৫ খ, অস্ত্সংগ্রহের জন্য জাপানে 
প্োরত হন। অবনধনাথ সান ইয়াৎ সেনের ঘাঁনষ্ত 
সহকর্মী ওয়েসীর সঙ্গে রাসাঁবহারীর পাঁরিচয় 
'করান। জার্মান দূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ফেরবার 
পথে বিপ্লবীদের নাম 'ঠিকানাসহ' নোট বই সমেত 
পেনাং প্বীলসের হাতে ধরা পড়ায় মতত্যুদণ্ডাজ্জ্া 
হয়। ১৯১৭ খী, কয়েকজন জার্মান যৃদ্ধবন্দীর 
সঙ্গে সমদ্র-স্নানের সময় পাঁলয়ে যান। তারপর 
মালয়ে রবার-বাগানে কুলির কাজ করেন ও একজন 
ওলন্দাজ ভদ্রলোকের ভূত্য হিসাবে হল্যাশ্ড 
এবং জার্মানী যান। এখানে ড. ভূপেন দত্ত, বীরেন 
চ্যাটার্জি, ক্ষিতীশপ্রসাদ প্রমুখদের সঙ্গে ভারতের 
বাইরে 'বপ্লব আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য চেজ্টা 
করেন। ১৯২০ খুব. ইংরেজ সরকার অবনীনাথকে 
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রাঁশয়ায় আ'বজ্কার করেন এবং ফেরত পাঠাবার 
দাঁব জানান। এই বছর রাশিয়ান মাহলা রোজা 
(িটিং-এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। শোনা যায়, 
এই মাহলা লোৌননের সেক্রেটারীর সহকারণী 
[ছলেন। ১৯২০ খন. অক্টোবরে অন্যান্যদের সঙ্গে 
তাসখেন্টে ভারতের কমম্যানস্ট পার্ট প্রাতষ্ঠা 
ধ্রেন। প্রাঁশয়ার সমাজতাল্ত্রক পাঁট্টর সদস্য, 
তৃতীয় (কমযানস্ট) আন্তজ্াতকের দ্বিতীয় 
কংগ্রেসে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে মোক্সিকো কমন্যু- 
নিস্ট পার্টির প্রাতানাধ [হসাবে যোগদান করেন 
(১৯২০)। ১৯২২ খন. রাশিয়ার দুভকক্ষ-ত্রাণে 
ভারতীয় সামাতর অবনীনাথ সম্পাদক, ড. ভূপেন 
দন্ত চেয়ারম্যান ও বরকতুল্লা সভ্য 'ছলেন। এ 
বছরেই রাশিয়ার পররাস্ট্রমল্লীর সঙ্গে ভারতের 
মান্ত বিষয়ে আলোচনা চালান এবং গোপনে ভারতে 
এসে বিভিন্ন বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগাযোগ করে 
[বখ্যাত বগ্লবীদের সঙ্জো সাক্ষাৎ করেন। এই 
সময়ে সুভাষচন্দ্র তাঁকে কিছু অর্থ সাহাধ্য করেন। 
হ মার্চ ১৯২৪ খুশী, তান ভারতত্যাগের পূর্বে 
মাদ্রাজে শহন্দুস্থান শ্রীমক ও কৃষক পাটি” প্রাতিষ্ঠা 
করেন এবং বাঁলনস্থ 'ব্রাটশ রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে 
ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী র্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের কাছে 
ভারতে এসে শ্রীমক-কৃষক আন্দোলনে যোগদান 
করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। সমরকন্দ সোঁভ- 

কমন্যানস্ট একাডোম বিজ্ঞান প্রভৃতির কার্ম-সদস্য 
এবং প্রাচ্য বিভাগের সদস্য ও প্রাচ্য বিজ্ঞান 
বভাগের সম্পাদক 'ছিলেন। পাত্র গোরা ১৯৪০ 
থী, সোভিয়েত সামারক হাসপাতালে মারা যান। 
১৯৩৭ খী, অবনানাথের মৃত্যু ঘটে। এই মৃত্যু 
এখনও রহস্যাবৃত। অবনানাথের চারন্র ও কার্য- 
কলাপ বহ্হীবতাঁক্তি। উপরে লাঁখত অনেক 
ঘটনা, এমন 'ি তাঁর কাজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও 
কেউ কেউ থেম্ট সন্দেহ করেন। ১৯২৪ খ্ী. 
চারত সরকার জাম্ণান সরকারকে তন্রস্থ যে কয়জন 
ভারতীয় বিপ্লবীদের বহিচ্কারেন্র ব্যাপারে চিঠি 
লেখালেখি করেছিলেন তান তাঁদের অন্যতম 
ছলেন। রচিত গ্রল্থ : ৯ এথাত [0019 2৮ 515- 
3১8 70101151765 15001001771 91102911017 101 

10018 9110 73110191) ১০11০ এবং মানবেল্দ্র 

দায়ের সহযোগে 20019. 21109107510078, [৯৬] 

অবনণন্দ্রনাথ ঠাকুর, স.আই.ই. .৮.১৮৭১ - 
৮১২.১৯৬১) জোড়াসাঁকো-কাঁলকাতা । গুণেন্দ্ু- 
[থ। 'প্রল্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রপোর এবং মহার্ধ 
ইট ঠাকুরের তৃতীয় ভ্রাতার পৌত্র। শিক্ষা-_ 
ধানত ঠাকুরবাঁড়র প্রথান্যায়ী গৃহশিক্ষকের 

[৯৯ এ অবনীন্দ্নাথ ঠাকুত 

কাছে। 'কছাাঁদন সংস্কৃত কলেজেও পড়োছলেন। 
ইংরেজী, ফরাসী, সংস্কৃত ও বাংলা সাহত্যে 
দখল 'িল। িছুদন সঙ্গীতচ্চাও করোছলেন। 
শৈশবে দাসদাসী-পাঁরবৃত সংসারে বাইরের জগৎ 
থেকে অনেকখানি 'বাচ্ছন্ন থাকার ফলে অবনন্দ্র- 
নাথের মন কল্পনাপ্রবণ হয়ে ওঠে। উত্তরকালে 
অবনীন্দ্রনাথের শ্রীতলোখকার সাহায্যে বার্ণত গ্রল্থ- 
দবয়ে ণ্ঘেরোয়া ও এজোড়াসাঁকোর ধারে') আমরা 
যে শৈশব-চিন্র পাই, তাতে পদ্মদাসী, পিসীমার 
ঠাকুরের পট, বাবার লাল চটি প্রভৃতি আপাতদৃষ্টিতে 
আঁকাণ্চৎকর বস্তুর উল্লেখ আছে। 'পতা শোঁখন 
ও ধবলাসী ছিলেন; এই িবলাস-বহুল জীবনে 
রুচির পারচয় ছিল। এই সবাঁকছুই তাঁর শল্প- 
মানসকে গড়তে সাহায্য করোছল। ঠাকুরবাড়িতে 
গশিজপচর্চা ছিল শিক্ষার অঙ্গা। জ্যেষ্ঠ গগনেন্দ্রনাথ, 
কানষ্ভা সুনয়নশ দেবী স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রাতাচ্ঠিত 
1শল্পণী। ইটালিয়ান গগিলার্ডি ও ইংরেজ পামার-এর 
কাছে প্যাস্টেল, জল রং তেল রং ও প্রাতকাতি 
অঙ্কন পাশ্চাত্য রীতিতে শিক্ষা করেন। কিন্তু 
এই রীতিতে চিন্রা্কন করে পরিতৃপ্ত হন নি। 
উপহার-পাওয়া আলবাম থেকে সন্ধান পেলেন 
ভারতীয় রীতিতে আঁকা চন্রের বর্ণ-উজ্জবল্য। 

হ্যাভেল সাহেব উৎসাহ দিলেন এবং অনেক চেষ্টায় 
তাঁকে রাজী করালেন কলেজের উপাধ্যক্ষ হতে 
(১৮৯৮)। ভারতীয় রীতিতে আঁকা প্রথম 'চিন্রাবলশ 
কৃষলনলা-বিষয়ক। বজ্ুমুকুট, ধতুসংহার, বৃদ্ধ ও 

করণের চেষ্টা পাঁরস্ফুট। টাইকান নামক জাপানী 
শজপীর কাছে জাপানী অগ্কন-রশীত শিক্ষা 
করেন। টাইকানও অবনল্দ্রনাথের 'ানকট ভারতীয় 
রশীতি শিক্ষা করেন। পরবর্তী ওমর খৈয়াম 'িন্রা- 
বলতে এই শিক্ষার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অচিরে 
ভারতীয় শিজ্পের নবজল্মদাতারূপে স্বীকৃতি লাভ 
করেন। পরবর্ত যৃগের বহু বিখ্যাত শিল্প এই 
সময়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও সারা ভারতে 
শক্ষকরূপে ভারতীয় 'চন্রাষ্কন-রীতি পুনরুদ্ধারের 
আন্দোলনকে ব্যাপক করে তোলেন। ১৯২০ ও 
১৯৩০ খী. অবনীন্দ্রনাথের র নৃূতন- 
তর পর্যায়ে বিকশিত হয়। শেষ জীবনে 'কাটদম- 
কুটুম” নামে পারাচত আকারনিষ্ঠ বিমূর্ত রূপ- 
সূষ্টি তাঁর পারণত শিল্পী মনের আঁভব্যান্ত। 
হ্যাভেল সাহেব অবসর নেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও 
আট কলেজ পাঁরত্যাগ করেন। ভাগনী 'নিবোঁদতা 
স্যার জন উডরফ, হ্যাভেল প্রমুখ সুধা ব্যক্তিরা 
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উদ্যোগণ হয়ে অবনন্দ্রনাথের শিল্পাদর্শ জাতীয় 

জখবনে প্রারতাঠত করার জন্য “গারয়েপ্টাল আর্ট 
সোসাইটি” স্থাপন করেন (১৯০৭)। ১৯৯১ খ্রী, 

দদল্লশ দরবার উপলক্ষে কলিকাতা অন 
মন্ডপ অবনান্দ্রনাথ ও তাঁর অনুবতশিদের সাহায্যে 

সাঁজ্জত হয়। ১৯৯৩ খু, লপ্ডনে ও প্যাঁরসে 

শঙ্পণি ও তাঁর শিষ্যদের চিন্র-প্রদর্শনী হয়। 
ভারতের বাইরে দ্বিতশয় প্রদর্শনী হয় জাপানে 
১১১৯ খঃস.। স্যার আশুতোষের আগ্রহে ১৯২১৯ 
খ.শ, তান কাঁলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের বাগেশবরী 
অধ্যাপক দিযুন্ত হন। ১৯৪২ খী. বি*বভারতার 
আচার্য-পদ গ্রহণ করেন। শিল্পণর "দ্বিতীয় পাঁরচয় 
লেখক-রূপে। ছোট ও বড়দের উপযোগী বহু 

কাহনথ ও প্রবন্ধ রচনা করেন। গ্রন্থাকারে মনীদ্রত 
হয় 'ন এমন আরও অনেক রচনা 'বাভন্ন পান্রকায় 
ছড়িয়ে আছে। বিষয়বস্তু, ভাষাশৈলণ ও রসসপ্টারে 
এইসব রচনা বহ্বাবাচত্র। আমরা ছোটদের ১খাঁট 
ও বড়দের উপযোগণী ১৪টি মীদ্রুত গ্রন্থের সন্ধান 
পেয়োছ। এই সকল গ্রল্থ ১৮৯৬ -১৯৫৮ খা. 

মধ্যে রচিত হয়। গ্রদ্থাবলীর মধ্যে ক্ষীরের পতুল', 
বুড়ো আংলা', 'রাজকাঁহন”, “ভারত-শল্পের 
ধড়্গ', 'বাগেশ্বরণী শিল্প প্রবন্ধাবলশ', 'ভারত-শজ্প, 
ও “শল্পায়ন' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । শিল্পণর 
[বখ্যাত িন্রাবলীর কয়েকাঁটর নাম-_সাহাজাদপুর 
দৃশ্যাবলী, আরব্যোপন্যাসের গল্প, কাঁবকঞ্কণ 
চণ্ডী । খ্যাত একক 'চন্র- প্রত্যাবর্তন, জারাঁনস 
এন্ড, সাজাহান প্রভীঁত। একসময়ে তান বহু 
1বচিন্র রকমের মুখোশের পরিকঞ্পনাও রচনা 
করোছলেন। [৩,৭,২৫,২৬] 
অবনীমোহন ঠাকুর (১২৯৫ - ১৩.৬.১৩৭৪ ব.)। 

প্রমোদকুমার। ১৯২১-১৯২৮ খা. পযন্তি হীন 
বাঁলভিয়ার কনসাল্ জেনারেল ও ভেনেজুয়েলার 
কনসাল পদে আঁধম্ঠিত ছিলেন। টেগোর 'ফিজ্ম 
কোম্পানীর প্রাতিষ্ঠাতা। [৪] 

অবনী সেন (১৯০৪ - ২.৯.১৯৭২)। এই কৃতণ 
শিজপণী নিজস্ব রীতিতে বালম্ঠ রেখাসর্বস্ব জন্তু- 
জানোয়ারের নানা ছবি এ'কে খ্যাত অর্জন করেন। 
৪০ দশকে তান অন্যান্য শল্পধদের সঙ্গে 
ক্যালকাটা গ্রুপের সভ্য হন। পরে তান ধদল্লণ 
যান ও বহুকাল রায়াসনা বেষ্গল শিল্প- 
শিক্ষক 'হসাবে কাজ করেন। তাঁর শলপ- নিদর্শন 
নানা গ্যালারাতে রাক্ষিত আছে। 'দিল্লশতে মতযু। 
[১৭] 

অঞলা বস, লোড (৮.৮.১৮৬৪- ২৬.৪,. 
১৯৫১) বাঁরশাল। দু্গামোহন দাস। ক্বামণ-_ 
বৈজ্ঞানিক জগদীশচল্দ্র। কাঁলকাতার বঙ্গ মাঁহলা 

[ ২০ ] আঁবনাশচচ্দ্রে দাস 

বিদ্যালয় ও বেথুন স্কুলে অধ্যয়ন করে ১৮৮২ খ্ী, 

প্রবোঁশকা পাশ করেন। বাঙলা সরকারের বৃত্তি নিষ্ষে 

দকছাঁদন মাদ্রুজে 'চাঁকৎসাবদ্যা অধ্যয়ন করেন। 
৯৮৮৭ খ্ডী. ২৭ ফেব্রুয়ারী বিবাহ হয়। বহদ- 
বার ইনি স্বামীর সঙ্গে ইউরোপ, আমেরিকা, 
জাপান প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করেন। ১৯১৯ খত. 
নারী গশক্ষা সামাতি এবং 'বধবাদের জন্য শীবদ্যা- 
সাগর বাণীভবন' নামে প্রাতিষ্ঠান স্থাপন করেন। 

সম্পাঁদকা 'ছিলেন। [৩,৭] 
আবিনাশ চক্রবতদ (১৮৭৫ - ১৯৩৮) ডারেঙ্গা 

- পাবনা । মাধবচন্দ্র। পিতা সাব-জজ 'ছলেন। 
উচ্চশিক্ষা লাভের সঙ্গে সঙ্গে দেশাহতনব্রতে মনকে 
গড়ে তোলেন । শ্রীঅরাবন্দের সাল্লধ্যে বিপ্লব 
আন্দোলনে সাক্তয় অংশ নেন। নারায়ণগঞ্জের 

হয়। িপ্লবী কাজে তান বহু অর্থ সাহায্য 
করেন। হিংসফোর্ড হত্যার আদেশকারী ও 'বপ্লবী 
পনর্বাচকদের অন্যতম 'ছিলেন। 'বপ্লবী সন্দেহে 
সরকার তাঁকে পদচ্যুত করে। বাঘা যতানের 
নেতৃত্বে সশস্ত্র অভ্যুর্থান-প্রচেম্টার অন্যতম কর্মী 
পহসাবে কারার্দ্ধ হন। মান্তর পর রাজনীতি থেকে 
অবসর গ্রহণ করেন। [৭০] 

আঁবনাশচন্দ্রু ঘোষ (১২৭৪ -১৩৪২ ব.)। 
প্রীসম্ধ সঙ্গীতাচার্য শেখ মুরাদ আল খাঁর কাছে 
সঙ্গীত শিক্ষা করে ধ্রুপদ গায়করূপে নিজেকে 
সঃপ্রাতাম্ঠত করেন। সঞ্গীত-চর্চার উদ্দেশ্যে তান 

আঁভজ্ঞতা অর্জন করেন । 'বাঁভন্ন বাদ্যযন্ত্র র্মাণেও 
সুদক্ষ 'ছিলেন। যৌবনে শরীরচর্চা করে বিশেষ 
কৃতিত্ব অন করেছিলেন। [১] 

আঁবনাশচন্দ্র ঘোষাল (১৩০৫৬ - ৩.১২,১৩৭ ২ 
ব.)। সাহত্যের আকর্ষণে আইন-ব্যবসা পারত্যাগ 
করেন। সেকালের 'বখ্যাত সাপ্তাহক 'বাতায়ন' 
পান্রকা 'তাঁন বহুকাল সম্পাদনা করেন। “শরৎ- 
চন্দ্রের গ্রন্থীববরণণ”, "শরৎচন্দ্র টুকরো কথাঃ 
'বড়ের পরে”, "সব মেয়েই সমান", নগ্নতার ইতিহাস, 
প্রভাতি গ্রল্থগ্টীল তাঁর রচনাশান্তর পাঁরচায়ক। 
অনুবাদ গ্রল্থ : "অফ হিউম্যান বন্ডেজ', থেরেসা' 
প্রভীতি। 18] 

আঁবনাশচন্দ্র দাস ১৮৬৭ - ৫.৯.১৯৩৬) 

কোতলপুর-বাঁকুড়া। হাঁরনাথ। এম.এ. ও 'ব,.এল. 
পাশ করেন। ১৯২০ খু, ি-এইচ ডি. প্রাপ্ত হন। 
একাধারে কৃতী সাহাত্যক ও বোদক হাতহাসে 
সংপাঁণ্ডত 'ছিলেন। বঙ্গভষ্গ আন্দোলনের সময় 
কিছুকাল প্বদেশ' পান্তকার ও তার আগে 'ইণ্ডিয়ান 



আবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

মরর' পান্রকার সম্পাদক 'ছিলেন। পরবতি জীবনে 
কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন। রাঁচত 
গ্রন্থাবলী : “পলাশবন”, 'অরণ্যবাস', "কুমারী, ও 
'সীতা' ; দুখানি নাটক : 'প্রভাবতন, ও “দেবব্রত' ; 
এবং ২1৪-৬৪৫০ 20019 ও ২1-৬০৫1০ 0০8]- 

(0151, [৯] 

আঁবনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৬২- ১৩২৯ 
ব. পাঁনহাট-_চাব্বশ পরগনা । কৃতী ছান্ন 
আবনাশচন্দ্র কঠোর দারিদ্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে 
পড়াশুনা করেন এবং প্রীতি পরাক্ষায় বাঁত্ত লাভ 
করে কাঁলকাতা মোঁডক্যাল কলেজ থেকে ডান্তার 
হন। কম্েন্র ছিল এলাহাবাদ। সেখানে সু- 
[চারুৎসক 'হসাবে খ্যাতি অর্জন করে প্রভূত ধন- 
শালশ হন। বহু দুঃস্থ পশীড়ত নরনারীকে তান 
বিনা পারশ্রীমকে াকৎসা করতেন। খোর জেলার 
পানাপুর গ্রামে প্রায় ৩৫ হাজার টাকা খরচ করে 
ক্ষয়রোগীদের জন্য রোগ প্রীতষেধ ভবন স্থাপন 

করেছিলেন। এলাহাবাদ 'িশ্বাবদ্যালয়কে ১ হাজার 
টাকা দান করেন এবং এঁ টাকার সুদ থেকে 
ব.এস-স. পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থানাধকারণ ছাত্রকে 
পুরস্কৃত করা হয়। [১] 

আবিনাশচন্দ্র ভষ্টাচার্য €৫.৪.১৮৮২- ১০,৬, 
১৯৬২) আড়বালিয়া--চাঁক্বশ পরগনা । ১৯০১ 
খটী. স্বগ্রামস্থ স্কুল থেকে এন্টাল্স পাশ করে 
কাঁলকাতা মেক্রোপালটান ইন্2স্টাটউশনে এফ.এ. 
ক্লাশে ভার্ত হন। এ সময়েই (১১৯০২) 'বখ্যাত 
বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে 
অন্প্রাণত হয়ে ভারতের মাীন্তসংগ্রামে যোগ 
দেন। ১৯০ খী, বঙ্গভঙ্গের পর অরাবন্দ 
ঘোষের সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠতা জল্মে। ১৯০৬ খন. মার্চ 
মাসে বিগ্লবপল্থন “যুগান্তর” পান্রকা প্রকাশ আরম্ভ 
হলে তিনি এর ম্যানেজার হন এবং "মস্ত কোন্ 
পথে", বিত্মান রণননীত' প্রভৃতি পুস্তিকা প্রকাশ 
করেন। মুরারিপুকুর বোমা-মামলার আসাম 
[হিসাবে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ১৯০৯ খঃস. মে মাসে 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দাণ্ডিত করা হয়। পরে 
দণ্ডাদেশ হাস পাওয়ায় ১৯১৮৮ খু, মে মাসে 
মানত পান। ১৯১২০ খহস. দেশবন্ধুর স্বরাজ্য 
পার্টতে যোগ দেন ও নারায়ণ” পান্নকা পাঁর- 
চালনার ভার গ্রহণ করেন। এ ছাড়াও পবজলশ", 
'আত্মশান্ত, ও “ক্যালকাটা মিউনাসপ্যাল গেজেট, 
(১৯২৪ -১৯৪১) প্রভাতি পান্রুকার সঙ্গেও যুক্ত 
ছিলেন। [৩,৭৫৪] 

মজুমদার (১-১৩৩২ ব.) কান- 
পুর-উত্তর প্রদেশ। বাংলা, 'হন্দী ও ইংরেজশ 
ভাষায় ব্যৎপন্ন ছিলেন। আজীবন সাহত্য ও 

[ ২৯ ] জভয়াকন গন, 

সমাজের সেবা করে গেছেন। শেষ বয়সে ব্রাহ্ম- 
সমাজের প্রচারক হন। দেশ থেকে পাপাচার দূরী- 
করণের উদ্দেশ্যে 'বাঁভন্ন সভা-সামাততে বন্তৃতা 
দেন ও এপডীরাঁট সারভেন্ট, নামক একখান 
ইংরেজী পীত্রকা প্রকাশ করেন। এ ছাড়াও হোল 
উৎসবে প্রচলিত অশ্লশল গানের বিরুদ্ধে "পাবন্র 
হোল" গানের প্রবর্তন করেন। 'সিমলার পথে ধরম- 
পুরে ষক্ষমারোগনীদের জন্য স্বাস্থানিবাস স্থাপনের 
অন্যতম প্রধান কম ছিলেন । শিখ ধমর্ল্থ 'জপজণী? 
ও “সুখমাঁণ'র অনুবাদ করেছিলেন। 1[১,৪] 

আবনাশচচ্দ্র সেন, রায়বাহাদ;র, স.আই.ই. 
(১৩০৪ ১-১৩২৯ ব.)। জয়পুর স্টেটের তাঁজম- 
ই-সর্দার সংসারচন্দ্র। জয়পুর স্টেট কাউীল্সিলের 
সদস্য ও বাংলা সাহত্যের বিশেষ অনুরাগন 
আঁবনাশচন্দ্র পিতার ন্যায় জয়পুর রাজ্যের উল্বীতি- 
বিধানে সচেষ্ট 'ছলেন। জয়পুরে তাঁদের গৃহ 
বাঙালশদের জন্য বরাবর উল্মযন্ত থাকত। [১৫] 

অভয়চরণ দাশ। ১৮৮১ খুশী. হাওড়া থেকে 
প্রকাশিত বিখ্যাত পুস্তক 41156 1170197) 2২০৮ 
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7217175, গ্রন্থের রচাঁয়তা অভয়চরণই সে-যূগে 
প্রথম চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচনা করে 
লেখেন : “জামদার ও রায়তের 'বিবাদ বঙ্গদেশকে 

উভয়ের 'র্দ্ধে ভীষণ প্রাতশোধ গ্রহণে উদ্যত। 
গুরুতর দাঞ্গাহাগ্গামা ও শান্তিভগ্গ, রক্তপাত ও 
হত্যাকাণ্ড, গ্রামে লুণ্ঠন ও আম্নসংযোগ, ফসল 
কেটে নেওয়া...এ এখন প্রাত্যাহক ঘটনা... 1” এ 
বইয়ের কাপ এদেশে দুষ্প্রাপ্য । লেনিনগ্রাদ বি*ব- 
বদ্যালয়ের প্রাচ্যাবদ্যা বিভাগে পাদরী লঙ্ সাহেব 
স্বাক্ষারত একটি কাপ আছে। 18৭] 

অভয়াকর গনপ্ত। রামপালের আনু. ১০৯১ - 
১১০৬ খ্ডী.) সমসাময়িক এই প্রসিদ্ধ কালচক্র- 
ষানী বৌদ্ধ পাণ্ডত কালচক্রযান সম্বন্ধে অনেক- 
গুল গ্রল্থ রচনা করেন। তার মধ্যে 'যোগাবলশী? 
'র্মকৌমৃদশ' ও 'বোঁধ পদ্ধাঁত' এই 'তনাঁটর নাম 
পাওয়া যায়। পণ্ডিত অভয্নাকর বজ্াসন বেদ্ধ- 
গয়া) ও নালন্দার অধ্যাপক এবং বিক্রমশশীল- 
বিহারের অন্যতম আচার্য ছিলেন। ঝারিখন্ডে 
এক ক্ষ্িয় পাঁরবারে তাঁর জন্ম । মতান্তরে তান 
গোৌঁড়নগরে জন্মগ্রহণ করেন। রামপাল প্রাতাষ্ঠিত 
জগদ্দল বিহারের উেত্তরবঙ্গ) পাণ্ডিত 'বিভুতিচন্দ্ু 
তাঁর দুই বা ততোধিক গ্রন্থ [তিষ্বতশ ভাষায় 
অনুবাদ করেন। তিনি 'তিব্বতে একজন 'পাঞ্ছেন- 
রণ পোছেই? অর্থাৎ রাজগুণালক্কৃত লামা-রূপে 
শ্রদ্ধা পান। [৬৭,১৩৩] 



আঁভিনন্দ 

আভিনল্দ। গৌড়নিবাসী একজন কবি। 'পতা 
সতানন্দ। রচিত গ্রন্থ : 'যোগবাশিষ্টসংক্ষেপ | 
গ্রন্থট ৬ প্রকরণ ও ৪৬ সর্গে বিন্যস্ত । ন্যায়শাস্ত্ 
ও সাহিতে সূপণ্ডিত ছিলেন। গৌড় অভিধাবিহশীন 
আর এক অভিনন্দ-র সন্ধান পাওয়া যায়। অনেকের 
তে এই দু'জন আভন্ন। 'কাদম্বরশ-কথাসার' 
গ্রন্থের রচায়তা গৌড় আঅভিনন্দ সম্ভবত একাদশ 
শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। [৬৭,১৩৩] 

অভিরাম দাস €(১৭শ শতক) খানাকুল-_ 
কুষনগর । বৈফবধ কাঁব। ভাগবতের পদ্যানবাদক 
এবং গোবিন্দ বিজয়' ও 'কৃফমগ্গল' গ্রন্থের রচয়িতা । 
(১,৩,৪) 

অভেদানন্দ জ্ৰাণী (২.১০.১৮৬৬ - ৮.৯, 
১৯৩৯) কলিকাতা । রসিকলাল চন্দ। পূর্বাশ্রমের 
নাম কালশপ্রসাদ। প্রথমে কিছুদিন সংস্কৃত বিদ্যা- 
শয়ে, পরে ওরিয়েন্টাল সেঁমনারি থেকে এক্ট্রান্স 
পাশ করেন। বাল্যকাল থেকেই ধমেরি প্রাতি বিশেষ 
অনুরাগ ছিল। যৌবনের প্রারম্ভে হিন্দুশাস্তাদ 
অধ্যয়ন করেন এবং খীম্টান ধর্মপ্রচারকদের 
সাঁঘধ্যে থুীস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। ব্রাক্গ- 
নেতাদের বন্তৃতা এবং শশধর তর্কচড়ামাঁণর ষড়্- 
দর্শনের আলোচনা শোনার ফলে 'হন্দু দর্শনের 
প্রতি অনুরাগ জন্মায়। পাণ্ডত কালশবর বেদান্ত- 
বাগীশের নিকট পতঞ্জালর যোগসন্র পড়ে হঠযোগ 
ও রাজযোগ সাধনার চেষ্টা করেন। এই সময়ে 
পাঁক্ষণেদবরের রামকৃফদেবের সমীপে উপাস্থত হন 
(১৮৮৪)। ১৯৮৮৬ খন. রামকৃফদেবের 'তিরোধানের 
পর তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে 'হমালয় থেকে 
কুমারিকা পর্যন্ত সমস্ত তীর্থস্থান পারদ্রমণ 
করেন। ১৮৯৬ খুব. স্বামখ বিবেকানন্দের আদেশে 
লপ্ডন যান এবং সেখানে রাজযোগ, জ্ঞানযোগ ও 
বেদান্ত সম্বন্ধে নিয়ামত বন্তৃতাঁদ দেন। এ সময়ে 
পল, ডয়সন ও ম্যাক্সমুূলার প্রমুখ মনশষীদের 

সঙ্গে তিনি পাঁরাঁচিত হন। ১৮৯৭ খু. 'তাঁন 

ভার গ্রহণ করেন। ১৮৯৮ খু. আমোরকান 
দার্শীনক উইলিয়াম জেমূসের সঙ্গো 'বহযত্বের মধ্যে 
একত' সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ১৯৯০৬ খহখ. 

একবার ভারতে আসেন। পরে আমোঁরকা. কানাডা, 
মেক্সিকো, আলাস্কা, জাপান, হংকং, ক্যান্টন, 
ম্যানিলা প্রভৃতি স্থানে ধর্প্রচারার্থ যান। ১৯২১ 
খ;ী. আমোরিকা ত্যাগ করে হনলুলুতে প্যান- 
প্যাসিফিক শিক্ষা সম্মেলনে যোগদান করে ভারতে 
ফেরেন। ১৯২২ খ্য, তিব্বতের পথে কা্মশর হয়ে 
লাদাকের বৌদ্ধ মান্দর হেমিসগুম্ফা পাঁরদর্শন- 

কালে সেখান থেকে যাঁশুখস্টের অজ্ঞাত জীবনশর 

[ ২২ ] অমর মল্লিক 

ধকয়দংশ উদ্ধার করে তাঁর 'কাশমীর ও 'তব্বতে' 
গ্রন্থে প্রকাশ করেন। ১৯২৩ খ্যাঁ, কলিকাতায় 
ফিরে এসে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটি ও ১৯২৪ 
খী, দাজলং-এ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম প্রতিষ্ঠা 
করেন। কলিকাতার শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে মততযু 
হয়। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 4595991 ০1 
[২০17791015111070, [২6117021719101010+, 070৬ 100 09 
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বিকাশ, 'বেদান্তবাণন”, পহন্দুধর্মে নারীর স্থান, 
“মনের বিচিত্ন রূপ"। তাঁর প্রতিষ্ঠিত “বশববাগ”' 
নামক মাসিক পান্িকাঁট ১৩৩৪ - ১৩৪ ব. পর্যন্ত 
সম্পাদনা করেন। [৩,৭,২৬,১৩৩] 

অমর নাগ (?- ৯.১১.১৯৬৮)। ডান্তারী প্রাশ 
করার আগে থেকেই ব্রহ্মদেশের কমন্যুনিস্ট আন্দো- 
লনে যোগদান করেন। দীর্ঘীদন বিপ্লবী আন্দোলনে 
থেকে সরকারী ফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রাণ দেন। 
[৬৬] 

অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৬ - ১৯৩৮) নিমতা 
- চব্বিশ পরগনা । ভগবতীচরণ। 'ব.এল. পরণক্ষা 
পাশ করে শিয়ালহ ও আলপুরে কিছুকাল 
ওকালাঁত করার পর ১৯০৪ খু. মুন্সেফ হন। 
পরে পাটনা হাইকোর্টের রোঁজস্ট্রার ও ১৯২৮ খু, 
'িচারপাঁত 'নযাস্ত হন। বহার পাবালক সাভ্স 
কমিশনের সদস্য এবং বহু জনাহতকর প্রাতিষ্ঠানের 
সঙ্গে যুস্ত 'ছিলেন। [৫] 

অমরনাথ ভ্টাচার্য (২৮.%.১৮৮৪ -১৩.৩, 
১৯৬৯) হারনাভ-_চীব্বশ পরগনা । কালপপ্রসন্ব ৷ 
তার কাছে সঙ্গঁতাঁশক্ষা শুরু করেন। পরে 
ধ্রুপদী অঘোরনাথ চক্রবর্তী ও ধামারণ বিশ্বনাথ 
রাও-এর কাছে 'শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে ভারতের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ প্রপদণ 'হসাবে পাঁরাঁচত হন। শেষ জশবনে 
বাংলা গানও গাইতেন। বারাণসী ধর্মমহামণ্ডল 
'সঙ্গতরত্র' উপাঁধ প্রদান করেন ৫১৯১৫) এবং 
১৯৬৭ খ্টী, সুরেশ সঙ্গীত সংসদ বাঙলার 
সঙ্গীতজ্ঞ' উপাঁধ ও স্বর্ণপদক প্রদান করেন। 
১৯৬৮ খুশী. িশবভারতশখর ভাঁজাটং অধ্যাপক 
গনযুস্ত হয়োছলেন? সারাজীবন অপেশাদার গায়ক 
িলেন। [১৬,৫৪২] 

অমর মাল্পক (১৮৯৮ ১-১৬.৮.১৯৭২) 
কলকাতা । আঁদ নিবাস সপ্তগ্রাম_ হুগলী । সিংহ- 
দাস। অভিনেতা 'হিসাবে ১৯২৮ খ্যঈ. তাঁর প্রথম 
প্রকাশ (বি. এন. সরকার প্রযোজত 'নর্বাক ছাব 
“চোরকাঁটা'তে । 'নউ থিয়েটার্স 'লামটেড-এর প্রথম 
প্রীতষ্ঠা ১৯৩১ থেকে ১৯৩১৯ খুখ, পর্যক্ত 
তার স্গে আভিনেতা এবং কর্মী 'হসাবে বিশেষ- 
ভাবে ব্যস্ত 'ছিলেন। নিউ থিয়েটার্সে তাঁর পার- 



অমরেন্দ্লাথ ঘোষ 

চালনায় প্রথম ছাবি 'বড়াঁদাদ' ১৯৩১৯, 'হন্দী ও 
বাংলা উভয় ভাষাতে)। তাঁর পারচালিত বহু ছবির 
মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ক্বামীজী' এবং 
'সমাপ্তি'। এই “সমাপ্ত ছাঁবটি রবীন্দ্রনাথের 
শবখ্যাত এঁ নামের গল্পের প্রথম চিন্র-রূপ। নিউ 
থয়েটার্স ভিন্ন অন্যান্য সিনেমা প্রতিম্ঠানেও তিনি 
বহু ভুমিকায় আঁভনয় করেছেন। আঁভনেন্রী ভারত 
দেবী তাঁর স্ত্রী । [১৬,১৪০] 
অমরেচ্দ্রনাথ ঘোষ ৯ (২.৮.১২৮১-১৯০-৯,১৩৫০ 

ব.) টাঙ্গাইল- ময়মনসিংহ । ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা, 
অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে বহু বছর 
কারাবরণ করেন। পরে দেশবন্ধূর প্রেরণায় আইন- 
ব্যবসায় পরিত্যাগ করে যুগান্তর ও স্বরাজ্য পার্টির 
বিশিষ্ট সংগঠকরূপে পারিচিত হন। টাঙ্গাইল মিউ- 
নাসপ্যাঁলিটির চেয়ারম্যান এবং কাীল্সলে স্বরাজ্য 
পার ডেপুটি চীফ-হুইপ ছিলেন। [১০] 
অমরেক্দ্রনাথ ঘোষ ২ (১১০৭ 2-১৪.১.১৯৬২)। 

খ্যাতনামা সাহাত্যিক। 'হন্দু-মুসলমানের মিলত 

লাভ করেন। রাঁচত গ্রল্থ : চরকাসেম', “পদ্মদীঘির 
বেদেন”, 'ভাঙ্গছে শুধু ভাঙ্গছে”, একটি সঙ্গীতের 
জল্মকাহনী' ও 'দাক্ষিণের বিল" । আজীবন দাঁরত্্ের 
সঙ্গে লড়াই করে গেছেন। দেশ-বিভাগের পর 
সপারবারে ভারতে আসেন। [৪,৯১৬] 

অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১.৭.১৮৮০ - ৪.৯. 
১৯৫৭)। ছান্রাবস্থায় বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, হৃধীকেশ কাঁঞ্জলাল প্রভৃতির সংস্পর্শে 
আসেন এবং স্বদেশ আন্দোলন শুরু হলে উত্তর- 
পাড়ায় ণশজ্প সাঁমিতি' স্থাপন করেন। সেখানে 
তাঁতিশালা, কামারশালা ও কাঠের কাজের কেন্দ্র 
ছিল। এই সময় অরাবন্দ, বারীন্দ্রকুমার, বাঘা 
যতান প্রভৃতির সঙ্গে পারাচত হন। বিপ্লবীদের 
'িলনস্থলরূপে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ১৯০৮ ও 
১৯০৯ খা, বৌবাজার ও কলেজ স্ট্রীট অণ্লে 
'ামজশীবশ সমবায় নামক স্বদেশ পণ্যের দোকান 
স্থাপন করেন। সাত বছরের ওপর আত্মগোপনের 
পর ১৯১২১ খে. সরকার মামলা প্রত্যাহার করলে 
আত্মপ্রকাশ করে গাম্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে 
যোগদান করেন। আন্দোলন প্রত্যাহত হলে ভারত- 
রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার ও বন্দী হন (১৯২৩ - 
১৯২৬) এবং মান্তর পর “আত্মশান্ত লাইব্রেরী 
নামক প্রকাশন সংস্থা স্থাপন করে উপেন্দ্রনাথের 
রচনাবলী প্রকাশ করেন। সুরেশ দাস ও সংরেশ 
মজুমদারের সহযোগিতায় (১৯২৭ - ২৮) “কংগ্রেস 
কর্ম সঙ্ঘ' প্রাতিষ্ঠা করেন এবং ১৯৩০-১৯৩৯ 
খুশী, আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন। 

[ ২৩ | রল্দরলাল নল্দী 

দেশাপ্রয় যতীন্দ্রমোহন কারারদ্ধে হলে সারা 
বাঙলায় এ আন্দোলন পাঁরচালনার নেতৃত্ব গ্রহণ 
করেন ও কারাবরণ করেন। ১৯৩৭ - ১৯৪৫ খু. 
পর্য্ত কেন্দ্রীয় আইনসভার কংগ্রেস দলের সদস্য 
ছিলেন। ১৯৪৫ খুশী. মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রাতষ্ঠিত 
'র্যাঁডকাল ডেমোক্রযাটক পাঁটি”তে যোগদান করেন। 
বাঙলার প্রথম মাঁহলা বিপ্লবী এবং বাঙলার এক- 
মাত্র মাহলা স্টেট 'প্রজনার ননীবালা দেবী অমরেন্দ্রু- 
নাথের 'পসীমা ছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ তাঁকে 
'বিপ্লবমল্পে দীক্ষত করেন। [৩,২৯,৫৪] 

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১.৪.১৮৭৬ - ৬.১.১৯৯৬) 
হাটখোলা-_কালকাতা। দ্বারকানাথ। মাতুলালয়ে 
জল্ম। বাড়তে শখের যান্লা দেখে বাল্যকাল 
থেকেই আভিনয়ের প্রাত আকর্ষণ জন্মে । স্টারের 
খ্যাতনাম্নী আভনেন্রী তারাস্ন্দরীর সঙ্গে নাট্যানু- 
শীলন শুরু করেন এবং 'ইী'ণ্ডয়ান ড্রামাঁটক ক্লাব, 
গঠন করেন। ১৮৯৭ খী. ১৬ গ্রাপ্রল অমরেন্দ্রনাথ 
ক্যাসিক থিয়েটারে প্রথম আঁভিনয় করেন। পরে 
[তান জ্টার, মিনা প্রভাতি রঙ্গমণ্ডেও অভিনয় 
করেন। শুধু আভিনেতাই ছিলেন না, নাট্যশালার 
দৃশ্যপট সাজসজ্জায়ও নৃতনত্ব এনোৌছলেন। এ 
সময়ে দানীবাব্ ছাড়া অন্য কোনও আঁভনেতা 
তাঁর মত এত জনপ্রিয় ছিলেন না। ১৯১২ খু, 
১২ ডিসেম্বর ম্টার থিয়েটারে “সাজাহান” নাটকে 
ওরঞ্গজেবের ভূমিকায় শেষ আভনয় করেন এবং 
আভনয় চলা কালেই অসংস্থ হয়ে পড়েন। 'বাভম্ন 
সময়ে 'সৌরভ”, 'রঙ্গালয়' ও 'নাট্যমান্দর, পাত্রকা- 
সমূহ প্রকাশ করেন ও শেষোল্ত পান্রকাঁটির সম্পাদক 
হন। তাঁর রচিত কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য নাটক ও 
প্রহসন : 'উষা", শরীক, “বঙ্গের অঞ্গচ্ছেদ”, 'কেয়া 
মজেদার', প্রেমের জেপাঁলন" প্রভীতি। আভননত 
উল্লেখযোগ্য চাঁরতাবলী : পলাশীর যুদ্ধে শসরাজ", 
আলিবাবায় "হ্সেন', পান্ডব গৌরবে "ভীম', হারা- 
াধতে “অঘোর", প্রফল্পতিে 'ভজহার', ভ্রমর-এ 
'গোবিন্দলাল* এবং রঘুবীর, হাররাজ, সশতারাম 
প্রভতিতে নাম-ভূমিকায়। এ ছাড়াও তিনি নেপোন 
গলয়ান বোনাপার্টের জশবনীগ্রল্থ ও একখান 
উপন্যাস রচনা করেছেন। মনীষী হশরেন্দ্রনাথ তাঁর 
অগ্রজ । [১,৩] 

অমরেন্দ্রলাল নম্দশ (?- ২৪.৪.১৯৩০) দেনগা- 
পাড়া-টট্টগ্রাম। রাঁসকলাল। বিপ্লবী দলের সভ্য । 
তানি চট্টগ্রাম অস্ত্াগার আক্মণে অংশগ্রহণ করেন 
(৮.৪.১৯৩০)। জালালাবাদ পাহাড়ে 'ব্রাটশ 
সৈন্যের সঙ্গে ২২.৪.১৯৩০ খখ. লড়াই করে 
শহরে প্রস্ধান করার সময়ে দলাবাচ্ছি্য হন। দুশদন 
পর চট্টগ্রাম শহরে আত্মগোপনের সময় পাঁলিসের 



অসলেন্দ, ঘোষ 

নজরে পড়েন এবং সম্মুখ সংঘর্ষে নিহত হন। 
[8২,৪৩] 

অমলেন্দ ঘোষ (১৯.১২.১৯২৬ - ২২১, 

১৯৪৭)। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক আক্কান্ত 
[ভয়েতনামের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে ময়মন- 
[সিংহ ছাত্র আন্দোলনের সময় পাীলসের গুলিতে 
[নতত হন। 1৯০] 

অমলেন্দু দাশগুপ্ত (১৯০৩ - ১৯.৮.৯৯৫৬৫) 
মাদারীপুর-ফরিদপুর। জগৎচন্দ্র। পৈতৃক গ্রাম 
খৈয়ারডাঞ্গা-ফারদপুর। স্কুলের ছাত্রজীবনে 
প্রতাক্ষ করেন অগ্রজ নরেন্দ্র দাশগুপ্ত এবং মনো- 
বপ্জন সেনগুপ্তের গ্রেপ্তার উপলক্ষে তল্লাসীর নামে 
পুিলসশ তাণ্ডব। বছর ঘঃরতেই তাঁরা বালে*বরের 
যুদ্ধে শহীদ হলেন । ছান্রাবস্থায় ততানও স্বদেশশ 
মন্তে উদ্ব্ধ হন। ১৯২০ খ্ী. প্রবোশকা পরাক্ষা 
দেওয়ার কথা, কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনে যোগ 
[দিলেন। দ্বেচ্ছান্রতশ হিসাবে বাঙলার বিভিন্ন জেলায় 
কাজ করলেও কারাবরণের অনুমাতি পান ন। এক 
বছর পর পরণক্ষা দেওয়ার অনুমাত পেয়ে প্রাইভেট 
পরণক্গার্থরূপে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং 
বহরমপুরে আই.এ. পড়তে শুরু করেন। এখানে 
জোলে মাদারশপুর দলের বন্দী বিপ্লবীদের সঙ্গে 
যোগাযোগ রক্ষায় অগ্রণী ছিলেন অমলেন্দ, প্রফুল্ল 
চ্যাটার্জী ও কালীপদ রায়চৌধুরী । এই কাজে 
লিপ্ত থাকা কালে অকস্মাৎ ধরা পড়েন। কারামযন্তর 
পর ঢাকা জগন্নাথ কলেজে পড়তে এসে এই শহরের 

বাভল্ন বিপ্লবী দলের সঙ্গে হদ্যতা হয়। এখান 
থোকে আই.এ. পাশ করে ইত্ধদাতে খু. বি.এ. 
ক্লাশে ভার্তি হন। বিপ্লবী সংগঠনের নর্েশে 
দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কাঁমিটির কাজে কাঁলকাতায় 
আসেন। কর্পোরেশনের শিক্ষকতা ছিল লোক- 
দেখানো পেশা । ১৯৩০ খু, বি.এ. পরীক্ষার 
কয়েকদিন পর গ্রেপ্তার হন। এর আগের বছর 
পারিবারিক চাপে বিবাহ করেন। এবারে আট বছর 

ফরিদপুর, িউড়ী, বক্সা দূর্গ, দেউলপ বন্দী- 
শাবির এবং প্রোসডেন্সী জেলে কাটে। মযান্তর পর 
মৌলবা ফজলুল হকের 'নবযুগ' পাকার সম্পাদক 
হন; তাঁর সঙ্গে ছিলেন কাজ নজরুল ইসলাম । 
১৯৪০ খন. নেতাজণ প্রবার্তত হলওয়েল মনূমেণ্ট 
অপসারণ আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার হয়ে 
৯৯৪৬ খঢী. ছাড়া পান। তখন থেকে আমূত্যু 
“আনন্দবাজার পান্রকা'-র সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ 
করেন। উল্লেখযোগা গ্রন্থ : 'বক্সা ক্যাম্প, “বন্দর 
বন্দনা" ও 'ডেটিানিউ'। [১১, ৯৯] 

আঁমতাভ ঘোষ। বংশ শতাব্দীর দ্বতয় 
দশকে ইনি প্যারিসে 80115107 ৫10107079002 

[২৪ ] অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ 

[1)95116" নামে একাঁট ক্ষুদ্র কাজ চালাতেন। 
ফরাসী ভাষায় ভারতবাসসর এই বোধহয় প্রথম 
রাজনোতক আন্দোলনের প্রচেম্টা। কাগজখানির 
প্রভাব ফ্রান্সের মফঃস্বল পর্যন্ত ছাঁড়য়ে পড়োছিল। 
[৬] 
আমিয়কান্তি ভট্রাচার্য 0১৩ ২৩ - ১৮.১০.১৩৭৫ 

ব.)। 'মাহরকিরণ। 'পিতৃব্য প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ 
তামিরবরণ। আতি অল্প বয়সেই ওস্তাদ আলা- 
উদ্দীন খাঁ সাহেবের আশ্রমে তাঁর সঙ্গীতা শক্ষা 
শুরু হয়। পরে তাঁমিরবরণ ও এনায়েত খাঁ সাহেবের 
কাছেও শেখেন। তান তামরবরণের পাঁরবারক 
অকেন্ট্রার সঙ্গেও যুস্ত ছিলেন এবং “সঙ্গত 
সম্মলন?” প্রাতীষ্ঠিত হলে তান তার অধ্যাপক 
ধনযুন্ত হন। ফিছাদন িনউ 1থয়েটার্সে তিমির- 
বরণের সহকারী ও পরে বোম্বে ও বাঙলার বহু 
ছবির সঞ্গীত-পাঁরচালক 'ছিলেন। সেতারী আময়- 
কান্তি কম্পোজার হিসাবেও খ্যাঁতমান 'ছিলেন। 
[১৬] 

অমূল্যকৃষ্ক ঘোষ ১২৯৯ - ২০.১১.১৩২৬ ব.)। 
এম.এ.শব.এল. । প্রীতি" মাঁসক পান্রকা পাঁরচালনা 
করতেন। রাঁচত জীবনন-গ্রন্থ শবদ্যাসাগর” 
ণববেকানন্দ', "গোখলে', টাটা”, নেপোলিয়ন” 
ওয়াশিংটন" এবং শকচ্নার'। 1৫] 

অমজ্যগোপাল সেনশর্মা (- ১৯.৬.১৯৬৮) 
চট্টগ্রাম । ছান্রজীবনে সূর্য সেন ও আঁম্বকা চক্র- 
বতশীর সঙ্গে ঘাঁনম্ঠতা থাকায় সরকারের আদেশে 
চট্টগ্রাম ছেড়ে কাঁলকাতায় আসতে বাধ্য হন। হুগলস 
কলেজ থেকে স্নাতক হবার পর 'িছাঁদন কলিকাতা 
'িশ্বাবদ্যালয়ের শিক্ষক-ীশক্ষণ 'িবভাগে অধ্যাপনা 
করেন। শিল্পকলা শিক্ষার জন্য ১৯৩৪ খী, 
সরকার আর্ট স্কুলে ভার্ত হন ও পাঁচি বছরের 
শক্ষাসূচী শেষ করে শিজ্পরচনায় মনোনবেশ 
করেন। আর্ট স্কুল কলেজে রৃপান্তারত হলে তান 
সেখানে আমত্তু অধ্যাপনা করেন। অমল্যগোপাল- 
অভ্কিত বঙ্গবাসী কলেজে একাঁট এবং লোকসভায় 
দু”ট প্রাচীরাচত্ে তাঁর নিজস্ব 'শজ্পরীতির 
দর্শন আছে। “তাঁর বহু শচন্র ভারতখয় এবং 
আন্তজশীতক নানা প্রদর্শনীতে পুরস্কৃত ও 
প্রশংঁসত হয়েছিল। 17৯৬] 

অমূল্যচরণ ৰস; (১৮৬ ২- ১৯৮৯৮) কাঁলকাতা। 
কাঁলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের কৃত ছান্ত। ১৮৮৬ 

খু, এম.ব. পাশ করে াকৎসা-ব্যবসায় শুরু 
করেন। কাঁলকাতা মোঁডক্যাল স্কুল প্রাতষ্ঠার প্রধান 
উদোন্তা এবং দেশীয় উষধ পাশ্চাত্য রীতিতে প্রস্তুত 
করবার পথপ্রদর্শক ছিলেন৷ [১] 

অমল্যচরণ [বদ্যাভূষণ (১৮৭৭, - ৪.৪.৯৯৪০)। 



অমৃতলাল দত্ত 

উদয়নাথ ঘোষ মজুমদার । কাশশীতে সংস্কৃত শিক্ষা 
করার পর দেশী-ীবদেশ মোট ২৬টি ভাষা আয়ত্ত 
করেন। 'বাভন্ন ভাষায় চিঠিপত্র অনুবাদের জন্য 
১৮৯৭ খই. প্রানস্লোটং ব্যুরো” এবং ভাষা শিক্ষার 
জন্য ১৯৯০১ খী, “এডওয়ার্ড ইনাস্টাটউশন' 
প্রাতষ্ঠা করেন। ১৯০৫ খ. বিদ্যাসাগর কলেজের 

*অধ্যাপক নিযুস্ত হন। ১৯০৬ - ১৯০৭ খী, ন্যাশ- 
নাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনের ফ্রে্চ, জার্মান, 
পালি ও বাংলা ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। ১৩১৯ ব. 
প্রথম প্রকাশিত ভারতবর্ষ মাঁসক পা্রকার প্রথম 
যুশ্ম সম্পাদক এবং 'বাঁভল্ল সময়ে “বাণ”, 'হীপ্ডিয়ান 
একাডেমি”, “পণ্চপষ্প, প্রভাতি পাত্রকার সম্পাদনা 
করেন। বঙ্গীয় সাঁহত্য পাঁরষদ্ এবং এশিয়াটিক 
সোসাইটির সদস্য ছিলেন। “বঙ্গীয় মহাকোষ' 
নামক আভধান সঙ্কলনের কাজ অসমাপ্ত রেখে 
মারা যান। রাঁচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : আ্ীকৃফ- 
বলাস', 'জৈনজাতক', ঝ্রীকৃষ্ককর্ণামৃত'। ন্রিপুরা 
রাজবংশের ইতিহাস সঞ্কলনের কাজেও িকছুকাল 
নিযুক্ত ছিলেন। [৭,২৫,২৬] 
জমৃতলাল দত্ত আনু. ১৮৫৮ 2-) শিমুলিয়া 

_কলিকাতা। যল্মসঙ্গত-শিজ্পন অমৃতলাল স্বামি 
ণববেকানন্দের জ্ঞাঁতভ্তরাতা এবং হাবু দত্ত নামে 
পাঁরাচিত 'ছছলেন। বেণীমাধব আঁধকারীর 'নকট 
তাঁর সঞ্গীতাঁশক্ষা শুর্ হয়। পরে গয়ার বিখ্যাত 
এন্াজবাদক কানাইলাল ঢেড়শ ও রামপুরের উজীর 
খাঁর নিকট শিক্ষালাভ করেন। ১৯১১ খু, বেলুড় 
মঠে অমৃতলালের এন্াজ বাজনা শুনে ইউরোপের 
খ্যাতনাম্নশ গায়কা মাদাম কালভে উচ্ছবাসত 
প্রশংসা করোছিলেন। এম্াজবাদক হলেও ক্লারি- 
ওনেট-বাদকরূপে তানি কাঁলকাতার ক্ল্যাসক ও 
মনাভা রগ্গমণ্ডে যোগদান করেন । প্রখ্যাত সঞ্গণীতজ্ঞ 
ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব প্রথম জঈবনে 
অমৃতলালের "শিষ্য ছিলেন। তাঁর অন্যান্য শিষ্য : 

নারায়ণ পাল, হারিহর রায় প্রভাতি । এমা, সুর- 
বাহার, বশণা, ক্ল্যারিওনেট প্রভাত যল্তে তান 
অসাধারণ গুণপনার পাঁরচয়' দিরোছিলের। [৩] 
অমৃতলাল বস; (১৭.৪.১৮৫৩ - ২.৭,.১৯২৯) 
কলিকাতা । কৈলাসচন্দ্র। বাল্যাশিক্ষা 
বঙ্গ বিদ্যালয়ে বের্তমানে শ্যামবাজার এ. ভি, 
স্কুল)। ১৮৬৯ খশ, কাঁলিকাতা জেনারেল আাসেম 
বিজ শন থেকে এন্ট্রা্স পাশ করেন। 
মোডক্যাল কলেজে দু'বছর ডান্তারী পড়ার পর, 
কাশশর হোমিওপ্যাথিক চাকিংসক লোকনাথ মৈনের 
কাছে হোমিওপ্যাথিক চাঁকৎসা 'শক্ষা করে কাঁল- 
কাতায় তাঁর চচ্চা শুরু করেন। িছকাল 

[ ২৫ ] অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় 

শিক্ষকতাও করেন। পরে সরকারী চিকিৎসক হিসাবে 
পোর্ট র্রেয়ার যান। কিছাঁদন পুলিস 1বভাগেও 
চাকার করেছেন। ১৮৭২ খী, ৭ ডিসেম্বর 
জোড়াসাঁকোর মধুসৃদন সান্যালের বাঁড়র প্রাঙ্গণে 
'নীলদর্পণ' নাটকে আভনয়ের মাধ্যমে অমৃতলালের 
আভনেতা-জীবন শুরু হয়। এরপর তান 'গারিশ- 
চন্দ্র, অরধধেন্দুশেখর প্রমূখদের নির্দেশনায় ন্যাশনাল, 
গ্রেট ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পান, 
বেঙ্গল, স্টার, 'মিনাভা প্রভাত রঙ্গমণ্ডে 'বাঁভন্ন 
চারঘ্রে অনন্যসাধারণ আঁভনয়-প্রাতিভার স্বাক্ষর 
রেখেছেন। নাট্যকার এবং নাট্যশালার অধ্যক্ষ 
হিসাবেও অসাধারণ কৃতিত্বের আঁধকারী 'ছিলেন। 
রচিত গ্রল্থের সংখ্যা চাল্লশাঁট। এর মধ্যে নাটকের 
সংখ্যা চৌত্রশ। হাস্যরসাত্মক ও ব্যগ্গাত্মক রচনায় 
সদ্ধহস্ত 'ছিলেন। “পতলতর্পণ', পববাহ- বিভ্রাট”, 
'তরূবালা', 'খাসদখল', ব্যাশপিকা-বিদায়, প্রীতি 
নাটকের জন্য নাট্জগতে তান স্মরণীয় হয়ে 
আছেন। এগুলি ছাড়াও বহু নাটক ও প্রহসন 
রচনা করেছেন। আঁভনয় জগৎ ছাড়া, স্যার সংরেন্ু- 
নাথের সহকাঁ্মরূপে, স্বদেশী যুগের কর্মী এবং 
বাগমী হিসাবেও পাঁরচিত 'ছলেন। শ্যামবাজার 
আ্যংলো-ভার্নাকুলার স্কুলের সেক্রেটারী, সাহত্য 
পাঁরষদের সহ-সভাপাঁত এবং এঁশয়াঁটক সোসাইটির 
সভ্য ছিলেন৷ কাঁলকাতা বশ্বাবদ্যালয় অম.তলালকে 
জগত্তাঁরণন পদক প্রদান করেন। হাস্যরসাত্মক নাটা- 
রচনার জন্য তান স্বদেশবাসীর কাছ থেকে 
“রসরাজ' উপাঁধ পেয়েছিলেন । ইংল্যাণ্ডের যুবরাজের 
আগমন উপলক্ষে উকিল জগদানন্দের বাঁড়তে 
অনুষ্ঠিত ঘটনাকে ব্যঙ্গ করে রাঁচত নাঁটকা পাঁর- 
চালনার জন্য আদালতে দণ্ডিত হন। এই ব্যাপারে 
সরকার মণ্0াঁভনয় 'নিয়ন্নণের জন্য ১৮৭৬ খশ. 
আইন রচনা করেন। 1১,৩,&,৭,২৫,২৬] 

অমৃতলাল নর (?-১৯০৮) বোসপাড়া-_ 
কাঁলকাতা। গোপাল । বন্গ রগ্গালয়ের অন্যতম প্রধান 
আঁভনেতা 'ছিলেন। প্রথম জীবনে মহেন্দ্রলাল বস 
ও পরে গিরিশচন্দ্র তাঁর আদর্শ ও গুরুস্থানীয় 
িলেন। 'পিতৃবন্ধু 'গাঁরশচন্দ্ের যৌবনে রাঁচিত 
প্রীতাট 'বয়োগান্ত নাটকে 'তাঁন নায়কের ভূমিকায় 
আঁভনয় করতেন। মততযুকাল পর্যন্ত ন্যাশনাল ও 
ঘটার থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন! আভনীত 
ভূমিকাগুলির মধ্যে রাবণ, ভশম, মহাদেব, নল, 
বৃদ্ধ, বিজ্বমগ্গল, যোগেশ, আঁখিল, চন্দ্রশেখর, 

উল্লেখযোগ্য । ত৩,৬৯] 
অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় বেলবাব্) 02-১৯. 

৩.১৮৯০)। অদ্বিতীয় প্যান্টোমাইম আভিনেতা ও 



অসৃতলাল রায় 

নৃত্যনিপণ নট বেলবাবু প্রথম দিকে স্লী-ভূমিকা 
অভিনয়ে খ্যাতি অজন করেন। হালকা ও গম্ভশর 
উভয় চাঁরঘ্রাভিনয়েই তারি দক্ষতা ছল ভজহারি 
(প্রফল) গদাধর (সরলা), সেলিম (আনন্দ রহো) 
ইত্যাদ তাঁব আভিনাত প্রাসদ্ধ ভূমিকা । তিনি 
আগ্মহ হ্যা করেন। 1৬৯7 

অমৃভলাল রায় (১৮৫১ :-৩০,৭ ৯৯২১) 
গারফা-নৈহাটি-চান্ধশ পরগনা । মধুসূদন । গতাঁন 
এাডনবার্গে তিন বছর চাকংসাশাস্ত্ অধ্যয়ন করে 

১৮৮২ খী, আমেরিকা গমন করেন ও সেখানে 
ধম-বোশ তিন বছর অবস্থানকালে নিউইয়কেরি 
কয়েকটি সংবাদপত্র ও সামায়ক পল্লের সঙ্গে যোগা- 
যোগ স্থাপন করেন। সেখানকার পাঁত্রকায় তাঁর 
রাত কয়েক রাজনৈতিক প্রবন্ধ এদেশে সাংবা- 

দদিকতা-ক্ষেত্রে আলোড়ন সংম্টি করে। আমেরিকায় 
তাঁর সাংখাদকতার সর্বাধক আলোচিত তথা 
1বতাঁক'ত বিষয় নিউইয়কেরি "নর্থ আমোরকান 
(বিভিয়৩ প্রকাশিত শরাটিশ রূল ইন হীন্ডিয়া" | 
তখন এদেশের বিদেশী সংবাদপন্রগুলিও অমৃত- 
লালের বিরুদ্ধে সরব হয়ে ওঠে। 'পাইওানয়ার' 
পািকা তাঁকে পাল অমৃত' বলে চাহৃত করে। 
১৮৮৬ খ.শ, দেশে ফিরে এসে ১৮৮৭ খশ, ৩ 
জ,লাই 'হোপ' সংবাদপত্র প্রীতিষ্তঠা করেন। তাতে 
বিস্তার৬ সংবাদের সঙ্গে নানারকম চিন্তাশশল 
প্রবন্ধও পরিবেশিত হত। তা ছাড়া সে সময়ের 
[বিদেশ মালিক পাঁরচাঁলিত সংবাদপত্রে ভারতাঁবদ্বেষ 
প্রচারের বরনদ্ধেও এই পাঁত্রকা কঠোর ভূমিকা 
গ্রহণ করেছিল। পান্রকাটিতে বিদেশ সংবাদপত্রের 
উদ্দেশে আঁঞ্কত বাঙ্গ-চিন্রাদও থাকত। এদেশে 
সংবাদপত্রে বাঙ্গাঁচিত তানই প্রথম বাবহার করেন। 
'হোপ-এব প্রকাশ বন্ধ হওয়ার পৰ তাঁর অন্যতম 
উদ্যোগ শহন্দু ম্যাগাজিন'। অর্থাভাবে সংবাদপন্র 
পরিচালনায় বার্থ হয়ে "দ্রীবউন' ও .পাঞ্জাবগ' 
পরিকায় সম্পাদকের চাকার নিতে বাধ্য হন। রাষ্ট্- 
গদ্র, সংরেল্দ্রনাথ তাঁর প্রসঙ্গে গিলখোছলেন-_ 
১০০৫৮ 011-070৯1 10717001106 0510 
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অমৃতলাল শাঁল। নৈলোকানাথ। উত্তর প্রদেশ 
প্রবাসী। আদানবাস বাঁড়শা--চব্বিশ পরগনা। 
১৮৮০ খটী. তার সঙ্গে হায়দরাবাদ 'গয়ে 
তিনি নিজাম সরকারের শিক্ষাবভাগে কমর্রহণ 
করেন। পরে হায়দরাবাদ 1বশ্বাবিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের 
অধাপক এবং সেখানকার নমল স্কুলের অধ্যক্ষ 
নিষস্ত হন। উর্দু, ফারসী ও আরবণ ভাষায় 
সপণ্ডিত ছিলেন। কোরান ও হদীসে তীর প্রগাঢ় 
জ্ঞান [ছিল । বংশ শতাব্দীর গোড়ার 'দিকে উর্দু ও 

[ ২৬ ] আম্বকা চক্রবতরঁ 

ফারসাঁ সাঁহত্য এবং ভারতে মুসলমান যুগের 
ইতিহাস সম্পকে তরি রচিত প্রবন্ধাবলণী বাঙালী 
পাঠকদের কাছে আকর্ষণীয় 'ছিল। শেষ জীবন 
এলাহাবাদে কাটান। 1৩] 

অমৃতলাল সরকার (১৮৮৯ - ২.৪.১৯৭১)' 
টাঙ্গাইল-_ময়মনাসংহ। মানিকচন্দ্র। মানিকগঞ্জ 
হাই স্কুলে পড়ার সময়ে অনুশীলন সাঁমাতির, 
জেলা সংগঠক তারক গাঙ্গুলীর সংস্পর্শে আসেন । 
অজ্প বয়সে বিপ্লবী দলের সদস্য হন এবং লাঠি, 
ছোরা ও তরবারি চালনায় পারদর্শশ হয়ে ওঠেন। 
গডন হত্যা প্রচেষ্টায় 0১৯১৩) যোগেন্দ্র চক্রবত্শির 
সহযোগী 'ছিলেন। এ ব্যাপারে আহত হলেও 
গ্রেপ্তার এড়াতে পেরৌছলেন। অনেক দ:ঃসাহাঁসক 
কাজে যুস্ত থেকে ১৯১৬ খী, জুলাই মাসে 
ধরা পড়েন এবং ১২.১.১৯১৭ খুন. থেকে ৩নং 
রেগুলেশনের বন্দী হন। এসময়ে পুলিস ীপোর্টের 
উদ্ধৃত : *শ্রীঅমৃত সরকার ওরফে পরেশ ওরফে 
মহলানবীশ ওরফে নোঁরয়া ওরফে জেনারেল... 
বহাঁদন ধরে আত্মগেপন করে অনুশীলন দলের 
দুর্ধর্য নেতারূপে 'বপজ্জনক কাজকর্ম চাঁলয়ে 
যাচ্ছিল। অবশেষে তাকে ধরা সম্ভব হয়েছে।” বাভন্ন 
জেলে বন্দী থেকে ১৯২১ খ্যী, মস্ত হন ও 
বিবাহ করেন। ১৯২৩ খ্যা. পুনরায় রেগূলেশন 
বন্দীরুপে সাড়ে চার বছর দাক্ষণ ভারতের জেলে 
কাটান। মান্তর পর সাক্রয় রাজনশীত থেকে অবসর 
নেন ও নিজ অণ্চলে হোঁমওপ্যাঁথক চাঁকংসা 
করেন। 1১০৬] 

আম্বিকা চক্রবতর্শ (১৮৯২ - ৬.৩.১৯৬ ২) বম 
চট্টগ্রাম । নন্দকুমার। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় 
১৯১৬ খ্যীঁ. শেষভাগে বিপ্লবী দলের কাজে জাঁড়ত 
থাকায় গ্রেপ্তার হন। ১৯১৮ খ্ঃশ. মান্ত পান 
ও বিপ্লবী নায়ক সূর্য সেনের সঙ্গে যোগ 'দিয়ে 
চট্টগ্রামে একাঁট গোপন বিপ্লবী দল গড়ে তোলেন। 
১৯২২ খ্যী. পুনরায় সূর্য সেন মোম্টারদা) ও. 
তীন বপ্লবী কর্মধারা শুরু করেন। ১৪.১২. 
১৯২৩ খ্যাঁ, রেল কোম্পানশর টাকা ডাকাতি করার 
পর চট্টগ্রাম শহরের প্রান্তে তাঁদের গোপন ঘাঁটি 
পুলিস ঘিরে ফেলে । অবরোধ ভেদ করে পালিয়ে 
যাবার পর নাগরখানা পাহাড়ে পাঁলসের সঙ্গে 
খণ্ডযুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে আহত হয়ে মান্টারদা ও 
তিনি বিষ সেবন করেন : িল্তু আশ্চব'জনকভাবে 
বেচে যান ও পরে গ্রেপ্তার হয়ে বিচারে মস্ত হন? 
১৯২৪ খত. বাঙলার অন্যান্য বিগ্লবশদের সঙ্গে 
প*্নরায় গ্রেপ্তার হয়ে কংগ্রেসের কলিকাতা আধি- 
বেশনের কিছ আগে মুক্ত পান (১৯২৮)। চট্টগ্রাম 
দলের চুড়ান্ত পর্যায়ে সংগ্রামের দিন ১৮.৪.১৯৩০ 



আঁম্বকাচরণ গুহ 

খু. তাঁর নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র দল শহরের টেলিফোন 
ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা ধংস করে। আত্মরক্ষার জন্য 
পাহাড় অঞ্চলে চারাঁদন অভুন্ত অবস্থায় থাকার পর 
২২.৪.১৯৩০ খু, প্ীলশ ও 'মালটারীর এক 
বিরাট বাহনীর সঙ্গে জালালাবাদের যুদ্ধে গুরু- 
তরভাবে আহত হন। সঙ্গীরা তাঁকে মৃত মনে করে 
ত্যাগ করে চলে বায়। গভীর রাতে জ্ঞান ফিরে 
'আসে ও পাহাড় ত্যাগ করে একাঁট ধনরাপদ আশ্রয়ে 
চলে যান। কয়েক মাস পরে ধরা পড়েন। 'বচারে 
প্রথমে প্রাণদন্ড ও পরে আপশলে যাবজ্জীবন 
দবীপান্তর দন্ড হয়। ১৯৯৪৬ খী. মান্ত পাবার 
পর কম্যানস্ট আন্দোলনে যোগ দেন। দেশ- 
বভাগের পর উদ্বাস্তু প্দনর্বাসনের চেষ্টায় একাঁট 
সমবায় গঠন করেন। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে 
1বজয়শী হয়ে বঙ্গণয় 'বধান সভার সদস্য হন। 
১৯৪৮ খু. ভারতের কমযানস্ট পার্ট বেআইনশ 
ঘোঁষত হলে আত্মগোপন করেন । ১৯৪৯ - ৫১ খন, 
পুনরায় কারাবাস করেন। ১৯৫৭ খু. হাবড়া 
কেন্দ্রে নির্বাচনে পরাঁজত হন। চট্টগ্রাম গবপ্লবন 
দলের সর্বজ্যেন্ঠ সদস্য এই বয়ান নেতা 
কাঁলকাতার রাজপথে একাঁটি পথ দুর্ঘটনায় মারা 
যান। [৯৬,১২৪] 

প গ্হ (১৮৪৩ - ১৯০০১ হোগোল- 

কুপড়য়া বেতর্মান মসঁজিদবাড়ী স্ট্রীট)-_কাঁলকাতা। 
অভয়াচরণ। ৮/৯ বছর বয়সে সাংঘাতিক আঘাত 
প্রাপ্ত হওয়ায় ডান্তারের পরামর্শ অনুসারে বাড়তেই 
পড়াশুনা, ব্যায়াম ও ঘোড়ায় চড়া শুরু করেন। 
মথুরার কালশচরণ চৌবের নিকট কুস্তি শেখেন। 
১৮৫৭ খু, পিতামহ শবচরণের উৎসাহে নিজ 
বাড়তে আখড়া স্থাপন করেন। তৎকালীন ভারত- 
বিখ্যাত মল্লবীরদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জয় 
হয়ে মল্ল-জগতে অন্বু বা রাজাবাবু নামে পরাচিত 
হন। মল্লবিদ্যায় স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর শিষ্য 
ছিলেন। প্রধানত অম্বুবাবুর উৎসাহেই শিক্ষিত 
ভদ্রসমাজের ব্যায়ামাবমুখতা হ্রাস পেয়ৌছল। মল্ল- 
যুদ্ধ ছাড়া, শৌখিন সেতারাঁশল্পশ ও সুদক্ষ অশবা- 
রোহশী হসাবেও খ্যাঁতি অর্জন ক্ষরোছলেন। 'বিশ্ব- 
বিখ্যাত কুস্তাগির গোবর গুহ তাঁরই ভ্রাতুষ্পন্তর 
ছিলেন। 1৩,২৬] 

আঁম্বকাচরণ মজুমদার (১৮৫১- ১৯২২) 
সৈনাদয়া-ফারদপূর। ১৮৭৪ খ্ী, বি.এ. পাশ 

সময় তিনি এম.এ. ও ল পাশ করেন। ১৮৭১ খশ, 
ফরিদপুরে ওকালাঁতি শুরু করেন ও ব্যবসায়ক্ষেত্রে 
যথেন্ট প্রতিপ্পাত্ত অর্জন করেন । স্যার সুরেন্দ্রনাথের 
ঘাঁনষ্ঠ সহকর্মম 'হসাবে রাজনোৌতিক জাবনের 

[ ২৭ ] অযোধ্যানাথ পাকড়াশশী 

শুরু। ১৮৮১ খী, পিপলস আসোসিয়েশন 

সঙ্গে যুন্ত করেন। ১৯১৩ -১৯১১৬ খু. পর্য্ত 
উন্ত সভার সভাপ্পাতি ছিলেন। ১৯১৯৬ খন. লঙ্গেশী- 
এ অন্দাষ্ঠত জাতশয় কংগ্রেসের আঁধবেশনে 'তাঁন 
সভাপতিত্ব করেন। ১৯১৮ খ্যী, ফাঁরদপুরে 
রাজেন্দ্র কলেজ স্থাঁপত হলে 'তিনি এর কর্ম- 
সাঁমাতর সভাপাঁত 'নযস্ত হন। এ ছাড়াও ফাঁরদপুুর 
জেলা বোর্ড এবং পৌরসভার সদস্য ও সভাপাঁত 
ছলেন। রাচত গ্রন্থ : 11001817 2001121] 2৬০- 

10010171 [১১৩,৭,১০,২৫,২৬] 

আঁম্বকাচরণ মৈত্র (2-১৯৪৪) রাজশাহশ। 
পেন্সনের টাকা দিয়ে বৃদ্ধ বয়সে বাঁড়র মেয়েদের 
নিয়ে কাল তোঁরর কাজ আরম্ভ করেন। পরবতী 
কালের খ্যাত '"সুলেখা ওয়াক্স ীলীমটেড'-এ 
গোড়াপত্তন এইভাবে হয়। [১৬] 

অন্ব।জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় €(১৩০৫-৯৩৫৪ 

ব.) মজঃফরপুর। শিখরনাথ। মাতা- লোঁথকা 
অনুর্পা দেবী। প্রাচীন ভারতীয় হাতিহাস ও 
সংস্কৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ 'ছিলেন। কাঁলকাতা ও 
নোয়াখালি দাঙ্গার সময় আই.এন.এখএস. এবং 
হিন্দু মহাসভার সেবাকর্মী ছিলেন। [৫] 

অম্ব্জাস7ম্দরশী দাশগ;প্তা ১৮৭০ - ১৯৪৬) 
ভাঙ্গাবাঁড়--পাবনা। গোঁবন্দনাথ। কান্তকাঁব 
রজননকাল্ত অম্বুজাসূন্দরীর জ্ঞাতিভ্রাতা এবং 
শৈশবে কাঁবতা রচনায় তাঁর প্রেরণাদাতা 'িলেন। 
স্বামী কৈলাসগোবিন্দও কবি-প্রতিভা 'বকাশে তাঁকে 
যথেন্ট সহায়তা করেছেন । 'বামাবোঁধন?”, 'নব্যভারত 
“সাহিত্য” প্রভাতি পান্রকায় তাঁর তা নিয়ামত 
প্রকাশিত হত। 'কুন্তলীন পুরস্কারে'ও তাঁর বহু 
গদ্য ও পদ্য রচনা প্রকাশিত হয়েছে । প্রো বয়স 
পর্যন্ত কাব্য রচনা করেন। বার্ধক্য আধ্যাত্মিক 
জীবনযাপন করেন। রচিত গ্রল্থ : “কবিতা লহরণ,, 
'অশ্রুমালা” প্রীতি ও পূজা”, "খোকা পাট 
কন্যা”, ভাব ও ভান্ত”, গল্প”, প্রেম ও পুণ্য ও 
'জীকফলীলামৃত'। 1[89,8৪] 

অযোধ্যানাথ পাকড়াশস (2-২৮.৮.১৮৭৩)। 
কালপপ্রসম্ন সিংহের মহাভারতের অন্যতম অনু- 
বাদক। ১৮৬২ খ্ী. জোড়াসাঁকো ঠাকুর পাঁরবারের 
মাহলাদের শিক্ষক নিষুন্ত হন এবং দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর প্রাতীন্ঠত কাঁলকাতা ব্রাহ্মসমাজের কার্যে 
অংশগ্রহণ করেন। আদ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষসভার 
অন্যতম সভ্য হিসাবে ত্রা্গধর্ের প্রচার কার্য 
চালাতে থাকেন। ক্রমে তিনি ব্রাহ্মদমাজের আচার্ষের 
পদ পান ১৮৬৬ -১৮৬৭ খু, এবং ১৮৬৯ - 
১৮৭৩ খু, পর্যন্ত 'তত্ববোধিনন পাল্রকা'র 



আঘোধ্যারাম মত্ত 

সম্পাদক ছিলেন। বাংলা ও সংস্কৃত সাহত্যে 

গ্রসাধারণ পাঁপ্ডিতা ছিল) সুবস্তা ও সুলেখক 
[হপসাবেও পরিচিত ছিলেন। ১৮৭০ খটী, ব্রিক্ষ- 
।বদ্যালয়' গ্রল্থ রচনা করেন। 1১,৩২৮] 

অযোধ্যারাম মিত্র। বাঙলার নবাবের দেওয়ান 
[ছিলেন । নবাব কর্তৃক 'রায় বাহাদুর' উপাঁধ প্রাপ্ত 
হন। ভর পুত্র রাজা পিতাম্বর মিত্র দিল্লীশবর 
শাহ আলমের সেনাপাতি ছিলেন। বখ্যাত প্রত্ততত্ব- 
[পদ পাজা বাজেন্দ্রলাল মি তাঁরই বংশধর । [১] 

অয়স্কা্ত বক্দপী (১৩০৬ - ২৭.১১.১৩৬৮ 
ধ.)। নাট্যকাররূপে পারচিত অয়স্কান্ত সাধারণ 
গঞ্খালয়ে কয়েকটি নাটকে অংশগ্রহণ করোছিলেন। 
রচিত নাটকগ,লির মধ্যে 'ভোলা মাম্টার' ও "ডক্টর 
মিস কুমুদ' উল্লেখযোগ্য । বিভিন্ন পান্কায় তাঁর 
রচিত গহ্পওড প্রকাশিত হত। [8] 

অরাঁবন্দ ঘোষ (১৫.৮ ১৮৭২ - ৫.১২.১৯৫০) 
কাঁপকাভা। কৃষফধন। প্রথ্যাত রাজনোতিক নেতা, 
দাশানক ও যোগণী। সাত বছর বয়সে শিক্ষার জন্য 
বিশাতনাসী হন। আই.সি.এস. পরীক্ষায় পাশ 
করেন, কিল্তু অ*্বচালনা পরাক্ষার সময় অনু- 
পাঁস্থত থাকায় চাকরির জন্য মনোনশত হন ন। 
১৮৯২ খুব. কেম্ত্রিজ বিশ্বাবিদ্যালয় থেকে '্রাইপস, 
ব.ও লাভ করেন। ১৮৯৩ খঢী. দেশে ফিরে বরোদা 
কলেজের অধ্যাপক এবং পরে অধ্যক্ষ নিষন্ত হন। 
এখানে মহারাষ্ট্রের গ্প্ত বিপ্লবী দলের নেতা 
ঠাকুর সাহেবের কাছে বিস্লবমন্রে দীক্ষিত হন। 
১৯০২ খাঁ. ভ্রাতা বারান্দ্রকুমারকে বিশ্লবশ দল 
গঠনের জন্য বাঙলা দেশে পাঠান। ১৯০৫ খুশি, 
বঙ্গভঙ্গের প্রাতবাদ আন্দোলনে যোগ 'দিয়ে 
বরোদার চাকার ছেড়ে দেন। ১৯০৬ খী, নব- 
প্রাতাষ্ঠত জাতীয় বিদ্যালয় নাশনাল কলেজের 
অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। পরে রাজা সৃবোধ 
মল্লিকের অনুরোধে ইংরেজী দৈনিক ' 'বন্দেমাতরম'- 
এর সম্পাদনার নায়ত্ব নেন। ১৯০৮ খু, 'বন্দে- 
মাতরম্' পান্নকায় রাজদ্রোহমূলক রচনার জন্য এবং 
পরে আলিপ;র বোমা মামলার আসামীর্পে 
আদালতে অভিয্ক হন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই 
মামলা পারচালনা করেন ও অরাবন্দের মুন্তিলাভ 
হয়। তারপর তিনি সনাতন ধর্ম প্রচার ও জাতগয়- 
দল প,নগঠিনে মনোনিবেশ করেন এবং ইংরেজ 
সাপ্তাহিক 'কর্মযোগন ও বাংলা ধম” পত্রিকার 
সম্পাদনা শব করেন। কিছুকাল পরে রাজনৈতিক 
জীবন পাঁরতাগ করে অনবন্দ এবং ফরাসী মাহলা 
মাদাম পল রিশার (ভ্রীমা) পশ্ডিচেরীতে রা 
স্থাপন করে যোগসাধনা এবং সমাজসেবায় ব্রতখ 
হন। এরপর তানি দর্শন-বিষয়ক ইংরেজী পাশ্বিকা 

[ ২৬ ] অরপাভ মজুমদার 

'আর্য-র মাধ্যমে প্রবন্ধ রচনা করে আধ্যাত্মিক 
জশবনের তত্সমূহ বোঝাবার চেম্টা করেন। এর 
আগে বাতিল সময়ে সন্ধ্যা ও 'যুগান্তর'এর 
সঙ্গেও যু্ত িলেন। রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩৮। এর 
মধ্যে ইংরেজী ৩২টি এবং বাংলা ৬টি । এ ছাড়াও 
453001)95 01 4১110101700, ও 'অরাবন্দের পত্র 

দু'খানি গ্রন্থ আছে। “105 146 1015179 

*12550%5 012 03112, 99৮101151৮1 91061 1100197, 

“176 17670 800 016 4100), (বরুমোবশিশ), 

10015295155 90176 01 15101119 2110 00761 

[১০০০9 41175 4826 0£ 8911095254৯ ১55- 

(617) ০01 ব90101791 12017020101, “1105 [২510915 

52109 | 11101, “কারা কাহিনী", ধর্ম ও 

জাতীয়তা, প্রভাতি গ্রল্থগ্ীল তন্মধ্যে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । [৩,৭,১০,১৬,২৫,২৬,৫৪] 

অরুপকুমার চন্দ (১৮৯৯ - ২৬.৪.১৯৪৭) শিল- 
চর-আসাম। কামনীকুমার। ইংরেজীতে অনার্সসহ 
বি.এ. ও ১৯২৭ খী, এল-এল,ব, পাশ করে 
উচ্চাঁশক্ষার জন্য 'বিলাত যান। ১৯২৯ খস. 
ব্যারস্টার হন। ১৯৩০-৩১ খ্যীঁ. সিঙ্গাপুরে 
আইন ব্যবসা করেন। ১৯৩৫ খন, দেশে ফিরে 
এসে িলচর গুরুচরণ কলেজের অবৈতানিক অধ্যক্ষ 
হন। এ সময়ে "তান শ্রামক আন্দোলনে যোগ দেন 
এবং কাছাড় জেলা রেলওয়ে ও পোস্টাল ওয়াকার্স 
ইউনিয়নের সভাপাঁত 'নর্বাচিত হন। ১৯৪৫ খল, 
এই গ্রেড ইউনিয়নের সর্বভারতীয় সম্মেলনে 
সভাপতিত্ব করেন। এ সময়ে আসাম প্রাদোশক 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপাঁত 'নর্বাচনে জয় 
হন। ১৯৩৭ খী. আসাম প্রাদোশক ব্যবস্থাপক 
সভার সদস্য হয়ে মীল্সভা গঠনের অন্যতম 
নিয়ামক হন। ১৯৩৮-৪২ খপ, 'সপ্তক' নামে 
সাপ্তাহক পন্র শিলচর থেকে প্রকাশ করতেন। 
১৯৪১ খত. যুদ্ধপ্রচেস্টার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করে 
কারাবরণ করেন। মস্ত হওয়ার পর পুনরায় 
১৯৪২ খ্ডাী, কলিকাতায় গ্রেপ্তার হন। ১৯৪৫ 
খ্ী. আসাম প্রাদেশিক বিধান সভায় পরনার্নবনাঁচিত 
হন। 1১২৪] 

অরুণ দত্ত। পিতার নাম মৃগাঙ্ক। একজন 
আয়দবেদ শাস্ববেত্তা। তিনি বাগুভট প্রণশত 
অন্টাঙ্গ হৃদয়সধাহতার 'পবাঙ্াসূন্দর' নামে এক 
টীকা রচনা করেন। তা ছাড়া 'সশ্রুতের"ও একখানি 
টীকা রচনা করোছলেন। 1১] 

অরুণান্ভ মজনমদার (১৯৪০ ? - ১৭.৯.১৯৬৭)। 
প্রখ্যাত মকাভিনেতা ষোগেশ দত্তের কাছে মৃকা- 
ভিনয় শিক্ষা করেন। পরে ভারতের 'বাভন্ন রাজো 
নানা অনুষ্ঠানে মৃুকাভিনয় করে অজ্পকালের 



অন রায় 

মধ্যেই আঁতিশয় জনাপ্রয় হয়োছিলেন। দুর্ঘটনায় 
মৃত্যু ঘটে। [৪,১৯৬] 
অজদন রাম (১৩৯১৬ - ২৬.৩.১৩৬৯ ব.)। 

জে. এন. রায়। গ্লাসগো থেকে হর্জীনয়ারং-এ 
এব.এম.স, ভিগ্রী পান ও জার্মানীতে স্থাপত্য- 
বদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন। এই স্থপাঁতির 

*নক্শায় প্রস্তুত কয়েকটি চিন্রগৃহ ছাড়াও ভিলাইয়ের 
নূতন আতাঁথশালা, লক্ষেণা ?িশ্বাঁবদ্যালয়ের বাণিজ্য- 
ভবন প্রভৃতি বিখ্যাত। কয়েকাঁট চলাচ্চন্রে শিল্প- 
নদেশকের কাজও করেছেন। 18] 

অধেন্দ; দদ্তিদার (?- ২৪.৪,.১৯৩০) ধলঘাট 
_ চট্রগ্রাম । চন্দ্রুকুমার। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে 
(১৮ এপ্রল, ১৯৩০) তান অংশগ্রহণ করেন। 
২২ এাপ্রল জালালাবাদ পাহাড়ে 'ব্রাটশ সৈন্যদের 
সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে আহত হন। ২৪ এ্রীপ্রল সদর 
হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু ঘটে। [৪২] 

অধেন্দ)শেখর ম.স্তোফশী (১৮৫০ - ১৯০৯) 
বাগবাজার--কাঁলকাতা। শ্যামাচরণ। নাট্যজগতে 
'মূস্তোফী সাহেব নামে পাঁরাচিত অতুলনীয় শাল্ত- 
শালশ নট ও নাট্যাশিক্ষক। িশ্বাবদ্যালয়ের প্রথাগত 
যোগ্যতা না থাকলেও ইংরেজাঁ ভাষা ও সাহত্যে 
পণ্ডিত ছিলেন। আত্মীয়তাসূন্রে পার্থারয়াঘাটা 
রাজবাঁড়র নাট্যমণ্টে তাঁর নাট্যজীবন শুরু হয়-__ 
১৮৬৭ খুশী. ২ নভে. শকছু ছু বুঝ নামক 
এক প্রহসনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে । িছদনের 
মধ্যেই গিরিশচন্দ্র ও নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
সঙ্গে 'সধবার একাদশ'তে আভনয় করেন। নাট্যকার 
দীনবন্ধু এই আভনয়ে মুগ্ধ হন। প্রথম সাধারণ 
রঙ্গালয় প্রাত্ঠাতাদের মধ্যে তিনি অন্যতম । হাস্য- 
রসাত্মক ও গুরুগম্ভর চারন্র এবং সাহেবের ভূমিকা 
আভিনয়ে সমান দক্ষ ছিলেন। আভিনীত বিখ্যাত 
চরিত্র : নলদর্পণে উড সাহেব”, দুর্গেশনান্দিনীতে 
শবদ্যাদগৃগজ”, প্রফুল-তে 'রমেশ' ও িরজিয়ায় 
'ঘাতক'। শিরিশচন্দ্রের মতে অর্ধেন্দশেখর যে অংশ 
আঁভনয় করতেন সেই অংশই অননুকরণীয় হত। 
অমৃতলাল বসুর মতে অগ্নেন্দুশেখর বিধাতার 
হাতে গড়া ৪০০: ও অতুলনীয় নাট্যাশক্ষক। 1১, 
৩,৪০৭] 

অর্ধে্দ্ুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও. সি. গাঙ্গুলী) 
(৯.৮.১৮৮১ - ৯.২.১৯৭৪) কলিকাতার বড়বাজার 
অণ্ুল। অর্থপ্রকাশ। রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রীটের 
রামপ্রসাদ পাণ্ডিতের পাঠশালায় 'বিদ্যারম্ভ। মেস্্রো- 
পলিটান ইনস্টিটিউশন বড়বাজার শাখা থেকে 
এন্ট্রাস (১৮৯৬), প্রোসডেন্সী কলেজ থেকে 
ইংরেজশতে অনার্স নিয়ে বি.এ. (১৯০০) এবং 
গ্রেগরী জোন্সের প্রয্যন্ত প্রাতিদ্ঠান থেকে প্রযাল্ত 

[ ২৯ ] অশোককুমার চন্দ 

পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। আইন পাশ করে 
আইন ব্যবসা গ্রহণ করলেও শিল্প ও সঙ্গীত তাঁর 
সাধনার বিষয় 'ছিল। শিল্পের রূপ-রস-রেখা-রঙের 
সঙ্গে আইনের য্টান্ততর্ক বিচার-বিশ্লেষণের সাঁম্ধ 
ঘটোছিল তাঁর মধ্যে। মাার্তকর মাতামহ শ্রীনাথ 
ঠাকুরের কাছে তান শিল্পের প্রেরণা পান। প্রথম 
ছাঁব আঁকেন তের বছর বয়সে । শিল্পাচার্য যামিনন- 
প্রকাশের মাধ্যমে গগনেন্দ্রনাথ ও অবনাীন্দ্রনাথসহ 
ঠাকুরবাঁড়র সঙ্গে তাঁর বিশেষ পাঁরচয় ঘটে। 
ইশ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওয়েণ্টাল আটের তিনি 
সাঁচব পদে সমাসীন ছিলেন৷ সোসাইটির পান্রকা 
রূপম তাঁর অসাধারণ প্রাতভা ও নৈপুণ্যের এক 
উদ্জবল পারচায়ক। ১৯১৪ খর, শর্যারসের 
খ্যাত প্রদর্শনীতে অবনীন্দ্র বিদ্যালয়ের প্রাতীটি 
শজ্পীর ছাঁব তাঁনই প্রেরণ করেন। ১৯৪৩ খুশী, 
কাঁলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের বাগেশ্বরণশ অধ্যাপক 
নিযুক্ত হলে ত্যাটার্নর পেশা ত্যাগ করেন। ভারতীয় 
শপ সম্বন্ধে তিনি চীন, ব্র্ষদেশ ও অন্যান্য 
অনেক স্থানে বন্তৃতা 'দয়েছেন। লাঁলতকলা। 
একাডোম, এঁশয়াটক সোসাইটি ও অন্যান্য বহু 
প্রতিষ্ঠান তাঁকে সম্মানিত করেছে। উল্লেখযোগ্য 
গ্র্থাবলন : ৬০৫10 7১০11001719, 00100010011 

হ00191) 4৯1৮ 9০901170191) 781017225 

“৬1001 [170191) 1১210055+) 4৬ 291611085065 

০0 [২2170 12910007189 “ভারতের ভাস্কর্য» 

'রূপাঁশিক্ষা' প্রভৃতি । ভারতীয় সঞ্গঈীত-বিষয়ক 
তাঁর গবেষণা গ্রল্থ ২2889 200 10851015? ৫2 

৬০15.) বিশেষ সমাদূত। 1১৬] 
অশোককুমার চন্দ (:-অক্টোবর ১৯৭২)। 

উচ্চপদস্থ সুদক্ষ কর্মচারী হিসাবে বিশেষ খ্যাঁতি- 
মান অশোককুমার কলিকাতা প্রেসিডেন্পী কলেজ 
ও লণ্ডন স্কুল অফ ইকনামক্সের ছাত্র 'ছিলেন। 
২৪ বছর বয়সে ভারতীয় আঁডট আযান্ড একাউন্টস: 
বিভাগের কাজ 'দয়ে কর্মজীবন শুরু । স্বাধীনতার 
পরের বছর ১৯৪৮ খু. তান য্ল্তরাষ্দ্রে ভারতীয় 
ডেপুটি হাই কাঁমশনার হন। তান তৃতীয় 'ফিনান্স 
কাঁমশনের চেয়ারম্যান, 'হন্দুস্থান স্টীল আ্যান্ড 
হিন্দুস্থান মোশন টুলস:-এর প্রথম চেয়ারম্যান, 
সম্ধী ফারটিলাইজারস-এর প্রধান এবং ১৯৫৪- 
১৯৬০ খু. পর্যন্ত ভারতের “কম্পন্ট্রোলার আযন্ড 
আঁডটর জেনারেল, ছিলেন। এ ছাড়া আরও বহু 
সরকারী প্রাতষ্ঠানে গুরৃত্বপর্ণ পদে নিযুক্ত 
ছিলেন। অল হীশ্ডিয়া রোডয়োকে একটি সরকার 
দপ্তর থেকে একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থায় পাঁরণত 
করার কাজে "চন্দ কাঁমাট'র সিদ্ধান্তের জন্য 'তাঁন 
বিশেষভাবে স্মরণশয়। রচিত গ্রল্থ : 1501210 



আশোক গ$হ 

/80170101511201011 9710 489755506৯9 

(0111101” [৯৬] 

অশোক গ্যহ (১৩১৮- ২২.৬-১৩৭২ ব.)। 

'অন,বাদকর্মের মাধ্যমে সাহত্য-জগতে খ্যাত অর্জন 
করেন। শেক্সপীয়ার, গোকাী, রোলাঁ, জোঁলা, 
এরেনবুর্গ প্রভৃতি খ্যাতনামা পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের 
ররনা বাংলায় অনুবাদ কবে যশস্বী হন। রচিত 
উল্লেখ্য গ্রশ্থ : 'দেশাবদেশের লেখা', এক যে ছিল 
যাদ,কর' (গর্পপ্রপ্থ), 'অগিনগভণ ডেপন্যাস)। 18] 

অশোক নন্দী ( £- ৬.৮.১৯০৯)। কালিকচ্ছ-_ 
কুগল্লা। মহেন্দ্র। ১৯০৫ খী. বঙ্গভঙ্গ আন্দো- 
পনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। আলপুর বোমা 
মামলায় গ্রেপ্তার হন। প্রোসডেন্পী জেলে মৃতু 
ঘটে। 1৪২] 

অশোকনাথ শাস্তী (১৩১০ -১৩৫% ব.)। 
অমরনাথ বিদ্যাবনোদ । এম.এ., পি.আর.এস. এবং 
বেদান্ততণর্ধ হবার পর প্রোসডেন্পী কলেজের ও 
পরে কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন । 
নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পরিবারের গুরু ও পুরো- 
[হত 'ছিলেন। বাংলা ও সংস্কৃত উভয় ভাষায় 
পুবস্তারূপে খ্যাতিলাভ করেন। সংস্কৃত সাহত্য 
পারষদের সঙ্গে ঘাঁনম্ঠভাবে যাস্ত ছিলেন। [&] 

অশোক মুখোপাধ্যায় (?-১২.১১.১৯৬৯)। 
খ্যাতনামা শিঞ্পী সতাঁশ ?সংহের ছান্র অশোক 
ইশ্ডিয়ান আর্ট কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনা করেন। 
চাপা রং ব্যবহার ও মানূষের নানা "মুড" বা ভাব- 
ভাঁঞ্া-বৌচত্র্য অঙ্কনে বৈশিষ্ট্য ছিল। অ*্বারোহণ, 
[শকার, বাঁশ বাজানো, কাঁবতা লেখা, আভনয় 
করা, সংগঠন গড়া প্রভাতি 'বাভন্ন কাজে উৎসাহ 
ও শিশুদের শিক্ষাদানে আগ্রহ 1িছলেন। খড়দহের 
শিশ্যাশক্ষা কেন্দ্র সন্দীপন" ইনিই প্রাতম্ঠা করেন। 
[৪,১৬] 

আশ্ৰনীকুমার গ্প্ত (১৩১৫ - ১৮.৭.১৩৭১ 
ব.)। ছাত্র ও যুব আন্দোলনের সাক্রুয় নেতা 'ছিলেন। 
স্বাধীনতা আন্দোলনে জাঁড়ত থাকার জন্য একাধক- 
বার কারাবরণ করেন। 'িল্লশতৈে আনন্দবাজার, 
হিন্দৃস্থান স্ট্যাপ্ডার্ড ও বি. জি. ব্যুরোর প্রধান 
ছিলেন। সাংবাদিক হিসাবে খ্যাতি ছিল। আকাশ- 
বাণীর 'বাশস্ট কর্মচারণ ছিলেন। সংবাদপত্রের 

প্রীতীনিধিরূপে পাশ্চম জার্মানী পাঁরভ্রমণ করেন। 
সোশ্যালিজমে বিশ্বাসী ও রাজনশীতিতে এ দলভুস্ত 
ছলেন। 1৪] 

জশ্বনীকুমার চট্টোপাধ্যায় (১২৯২- ১৩৪৪ 
ব.)। গৃহস্থ মঙ্গাল' পান্রকার সম্পাদক 'ছিলেন। 
গাহস্ধ্া সমস্যা সম্পর্কে লিখিত তাঁর কয়েকটি 
পদস্তক আছে। [8৫] 

[ ৩০ ] আঁশঙ্বনীকুমার দত্ত 

আশ্ৰনশকুমার দত্ত 0২৫৬.১,১৮৫৬ - ৭.১৯* 
১৯২৩) বাটাজোড়-বারশাল। ব্রজমোহন। সাব- 

জজ পিতার কর্মস্থল পটুয়াখালিতে জন্ম। 

১৮৭০ খুশি. রংপুর থেকে প্রবৌশকা পাশ 
করেন। ১৮৭৭ খী. বিবাহ করেন। ১৮৭৮ খ্ডী. 
কৃষনগর কলেজ থেকে বি.এ. ১৯৮৭৯ খওী, এম.এ, 
ধব.এল. পাশ করে সাত মাসের জন্য শ্রীরামপুর 
চাতরা ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদে 
'নযুত্ত ছিলেন। পরের বছর ওকালাতি করার জন্য 
বারশালে আসেন। কাঁলকাতায় খাঁষ রাজনারায়ণের 
প্রভাবে ব্রাহ্মধমের প্রাতি আকৃষ্ট হন এবং ১৯৮৮২ 
খু. বাঁরশালে ব্রাঙ্ষসমাজের সদস্যপদ গ্রহণ করেন। 
ওকালাঁত ত্যাগ করে বাঁরশালের তদানঈন্তন 
ম্যাজিস্ট্রেট রমেশচন্দ্র দত্তের পরামর্শে পিতার নামে 
ব্রজমোহন স্কুল স্থাপন করেন (২৭.৬.১৮৮৪)। 
১৮৮৫ খুব. বাঁরশাল 'মিউীনাসপ্যাল বোর্ডের 
কামশনার নিযুক্ত হন। দুর্নীতির 'বরুদ্ধে 
সংগ্রামের জন্য পিপলস আআসোসিয়েশন স্থাপন 
করেন ও জাতীয় কংগ্রেসের অনুমোদন লাভ 
করেন (১৮৮৬)। এই বছরই 'বজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর 
নিকট দীক্ষা নেন। আশ্বনীকুমারের চেষ্টায় বাখর- 
গঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড স্থাঁপত হয় ১৮৮৭)। স্ত্রী- 
শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে 'বাখরগঞ্জ হতোষিণশ সভা, 
এবং বাঁলকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন (১৮৮৭)। 
বাঙলার প্রাতানাধ দলের সদস্যর্পে তান জাতীয় 
কংগ্রেসের মাদ্রাজ আঁধবেশনে যোগদান করেন। 

১৮৮৮ খা, বারশাল মিউানাসপ্যাঁলাটির ভাইস- 
চেয়াবম্যান নিযুক্ত হন এবং ১৯৮৮৯ খুব. িতার 
নামে রজমোহন কলেজ স্থাপন করেন এবং পশচশ 

বছর সেখানে বিনা বেতনে কাজ করেন। ১৮৯৮ 
খু. কলেজ প্রথম শ্রেণীর কলেজে পারণত হয়। 
১৮১৯৭ খ্ী. বারশাল 'মিউনাঁসপ্যালিটির চেয়ার- 
ম্যান হন। অমরাবতী কংগ্রেসে এক বন্তব্য রাখেন 
যে কংগ্রেসকে শাল্তশালশ করতে হলে কাঁতিপয় 
ইংরেজন 'শাক্ষত ব্যান্তর বাৎসাঁরক তামাশা না' করে 
গ্রামে গ্রামে সর্বসাধারণের সাক্রয় সহযোগিতা সংগ্রহ 
প্রয়োজন। বঙ্গভঙ্গের সময় বলাতন বর্জন (বয়কট) 
আন্দোলনের জন্য ক্বদেশ বান্ধব সাঁমাত' গঠন 
করেন (১৯০৫)। পরের বছর বাঁরশালে “প্রার্দোশক 
রাষ্ট্রীয় সাঁমাত'র অভ্যর্থনা সামাতর সভাপাঁত 

নিযুক্ত হন। এই আঁধবেশনে পুঁলস লাঠিচার্জ 
করলে নেতৃস্থানীয়রা আহত হন। এই বছরই 
কংগ্রেসের কলিকাতা আঁধবেশনে তানি অভ্যর্থনা 
সামাতর অন্যতম সম্পাদক হন এবং কুখ্যাত 
বারশাল দুভক্ষে অতুলনীয় সেবা-কাজ করেন। 
১৯৯০৭ খী. সুরাট কংগ্রেস পণ্ড হবার পর 
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আশ্বননকুমার নরম ও চরমপল্থখদের এঁক্যের জন্য 
চেস্টা করোছিলেন। এই চেস্টা ব্যর্থ হলে আশ্বনী- 
কুমার কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। 
১৯০৮ খল. রাজনোতিক নেতারূপে গ্রেপ্তার হয়ে 
লক্ষেবী জেলে আটক ছিলেন। এই সগয় থেকে 
সরকারী রোধ ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজের উপর 
»পড়ে। সরকারের নানা রকম পড়নের জন্য 
শক্ষালয় দুশটর অবস্থা ক্রমেই অবনাঁতর দকে 
যায়। ১৯১০ খী, আম্বনীকুমারের কারামাান্তর 
পর শিক্ষালয় দু'টর অবনাঁত রোধের জন্য ১৯১১৯ 
খু, তান সরকারী সাহাষ্য গ্রহণ করেন। পরের 
বছর কলেজ ও স্কুল পৃথক করে কলেজ পাঁরচালনা 
ট্রাস্ট কাউন্সিলের হাতে 'দতে বাধ্য হন। ১৯১৩ 
খএখ. ঢাকায় প্রাদেশিক রাস্ত্রীয় সামাতির আঁধবেশনে 
সভাপাঁত হন এবং ১৯১৮ খটী. কংগ্রেসের বোম্বাই 
আঁধবেশনে যোগদান করেন । বাঁরশাল ঝড়ের বছর 
(১৯১৯) আর্ত্রাণে অশ্বিনীকুমারের স্মরণীয় 
ভূমিকা ছিল। ১৯২০ খত. বাঁরশাল প্রাদোশক 
সমিতির অধিবেশনে অভ্যর্থনা সামাতির সভাপাঁতি 
হন এবং এই বছরই কংগ্রেসের কলিকাতা আঁধ- 
বেশনে আঁহংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাবে 
অশ্বিনীকুমার সাক্ুয় সমর্থন জানান। ব্রজমোহন 
স্কুল 'বশববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে 
জাতীয় বিদ্যালয়ে পাঁরণত হয় (১৯২১)। এই 
বছর মহাত্মা গান্ধী প্রথম বাঁরশালে এসে জেলার 
আদ্বতশয় নেতা আশ্বনীকুমারকে শ্রদ্ধা জানান। 
তাঁর রচিত পুস্তক : “ভন্তিযোগ', “কর্ম যোগ”, 
প্রেম”, “দুগেবৎসবতত্', “আত্মপ্রাতিম্ঠা, ও "ভারত- 
গীত? । স্থাপিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান : পলট্ল 
ব্রাদার্স অফ 'দ পওর', "ব্যাড অফ হোপ”, ব্যান্ড 

কুমারের প্রেরণায় চারণকাঁব মুকুন্দদাস নামে খ্যাত 
হলেন। মুকুন্দদাস ছাড়াও বাঁরশালের স্বভাব- 
কাব হেমচন্দ্রকেও তিনি স্বদেশী সঙ্ঞীত রচনায় 
উদ্ধদ্ধ করেছেন। [১,২,৩,৭,৮,১০,১৬,২৫১২৬, 
0] 

অশ্বিনশকৃমার বন্দ্যোপাধ্যায় (২৪.১০.১৮৬৬ - 
৮.৫.১৯৪৫) কাঁলকাতা। মহেশচন্দ্র। নদীয়া 
জেলার আড়বন্দশ গ্রামের বিখ্যাত নৈয়ায়ক বাসুদেব 
সার্বভৌমের অধস্তন ত্রয়োদশ বংশধর । শিক্ষা সেপ্ট 

জেভিয়ার্স, ডভটন ও ফ্রীচার্চ কলেজে । মেধাবী 
ছাল ছিলেন। ১৮৮৬ খু, বিলাত যাত্রা করেন। 
হীশ্ডিয়া ক্লাবের সভায় তৎকালশন ইংলন্ডের মন্শ 
ল নর্থব্রুকের সম্গে পারিচয় হয়। এই বুদ্ধিমান 
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প্রাতিভাশাল যুবককে নর্থন্লুক বহু সুযোগের 
প্রলোভন দেখান। সব কঁটিই সাঁবনয় প্রত্যাখ্যান 
করে তান নিজ সঙ্ক্পে দৃঢ় থাকেন। 'বিলাতেই 
সরেন্দ্রনাথের সঙ্গে রাজনোৌতিক পাঁরচয় হয় ও 
সরেন্দ্রনাথ বলেন যে, তাঁর 'বিলাত ভ্রমণের উদ্দেশ্য 

রর বন্তৃতার ফলে সফল হবে। ১৮৯১ 
থু. ব্যারিস্টার হয়ে কাঁলকাতায় ফেরেন। 'কছ- 
দিনের মধ্যেই পিতা ও প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হয়। 

হন। মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথের দৌহনীর সঙ্গে 
১৮৯৩ খযী. বিবাহ হয়। রাজনীতিতে অংশগ্রহণ 
করে তৎকালীন নেতাদের কারক্রমে বাতশ্রদ্ধ হয়ে 

তাঁদের সমালোচনা করেন। তথাপি ডাবালউ,. সি. 
ব্যানাজী, সরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহন বসুর স্নেহ- 
ভালবাসা বরাবরই পেয়েছেন। রাজনশীতক্ষেত্রে তাঁর 
পাঁরচয় বাঙলার শ্রামক আন্দোলনের জল্মদাতা- 
রূপে । প্রথমেই কাঁলিকাতা থেকে বজবজ পর্যন্ত 
সমস্ত চটকলের শ্রামকদের নিয়ে পণ্টাশ হাজার 

করেন। ফলে মানুষের মত ব্যবহারের দাবিতে 
ব্যাভোরয়া জুট মিলের শ্বেতাঙ্গ ম্যানেজার প্রহৃত 
হয়। এতদুপলক্ষে ফৌজদারী মামলায় আশ্বনী- 
কুমার ব্যারস্টাররূপে সকল আসামীকে মূন্ত 
করেন। মাসে দুশাতনবার মিল অণ্চলে শ্রীমকদের 
কাছে সমাজতন্লের মৃূলনশীত ব্যাখ্যা করে বন্তুতা 
দিতেন। সরকারী ছাপাখানায় ধর্মঘট উপলক্ষে 
শিপ্রন্টার্স ইউীনয়ন” গড়ে তোলেন। সঙ্গী ছিলেন 
রাজা সুবোধ মাল্লক ও ব্যারিস্টার আযথানৌসয়াস 
অপূর্ব ঘোষ। রয়্যাল ইন্ডিয়ান মোৌরন ডক ধর্ম- 
ঘটেও নেতৃত্ব করেন। এই দুই ধর্মঘটের প্রয়োজনে 

থেকে কনণওয়ালস স্ট্রীট পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। 
বহু ধনী নাগাঁরক দরিদ্র নাগারকদের মতই তাঁদের 
সাহায্য করেন। ডক শ্রমিকদের শোভাযাত্রা হয় দক্ষিণ 
কাঁলকাতায়। ই. আই. রেলের আসানসোল ধর্মঘটেও 
নেতৃত্ব দেবার জন্য নেতৃগণ তাঁকেই পাঠান । এখানে 
ইংরেজ ও আ্যংলো-ইশ্ডিয়ান কর্মীরা রাইফেল ও 
বন্দুকের ভয় দেখিয়েও তাঁকে 'নিবৃক্ত করতে 
পারে নি। তান ব্যারিস্টার মি. র্যামফিল্ডের সঙ্গো 
মালতভাবে খিদিরপুরে ইশ্ডিয়ান সশমেনস 
ইউনিয়ন” গড়ে তোলেন। বাঙলার বিখ্যাত অনু- 
শীলন সাঁমাতর প্রাতম্ঠাতা ও সহ-সভাপাঁত 
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দছিলেন। আহংসা ও অসহযোগে তাঁর বি*শবাস ছিল 
না। একুশ বছর কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্য 
ছিলেন। পুরনো আইনে বঞ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার 
সদস্য মনোনীত হন। স.আই.ট. দ্রাইব্যনালের 
সদস্য এবং পৈতৃক গ্রাম আড়বন্দী ইউীনয়ন বোর্ডের 
(নদীয়া) সদদ্য ছিলেন ছ'বছর। কর্পোরেশন 
প্রতিনিধিদের ক্লাবের শ্রষ্টা। সারাজীবন ইংরেজ 
রাঙপুরুষগণের সঙ্গে বিরোধে লিস্ত থাকলেও 
বান্তগত জখবনে তাঁর বহু ইংরেজ বন্ধ্দ ছিলেন। 
১৯৩১ খু, তিনি রাজনোৌতক জীবন থেকে অবসর 
গ্রহণ করেন। [৮২] 

অশ্বনশকুমার ম;খোপাধ্যায়, রায়সাহেব। বর্ধমান । 
১৮৮৩ খুখ. শিবপুর ইাঞ্জানয়ারং কলেজ থেকে 
পাশ করে ৯৮৮৫ খু, সিম্ধুশীপাঁশন রেলওয়েতে 
ওভারাশিয়র-রূপে বেলহচিস্তান যান। ১৮৮৮ খু, 
সিকিম যুদ্ধে এবং পরে ব্রহ্ষদেশে চীন পাহাড়ের 
যুদ্ধের কাজে যোগদান করেছিলেন। এখানে 
অনারার আবিস্ট্যান্ট হীঁঞ্জানয়ার-রূপে একটি 
রাস্তা নির্মাণ করে 'ত্রাটশ কন্সাল ও চন 
সেনাধ্ক্ষ-কতৃকি প্রশংখাসত হন। 1১7 

অসমঞ্জ ম্খোপাধ্যায় (১২৮৮ -১৫.৮.১৩৭১ 
ব.)। গঙ্প, উপন্যাস, কাঁবতা, নাটক, প্রহসন, প্রবন্ধ, 
স্কুল পাঠ্য পুদতকাদি সাহিত্যের যাবতীয় শাখায় 
অবাধগতি ছিল। বসূমতী পান্রকার সঙ্গেও যুদ্্ত 
ছিলেন। বহু রচনা বসমতণতে প্রকাশিত হয়েছে। 
প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম : 'জমা খরচ', রশ”, 
“পথের স্মৃতি", জগদীশের দিগ্দারগ' (নাটক), 
“মিস্ মায়া বোর্ডং হাউস' উপন্যাস) প্রভৃতি । 
[8] 

অপসিতকুমার হালদার (১৮৯০ - ১৩.২.১৯৬৪) 
জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়--কিকাতা। সুকুমার। 
পারিবারিক সম্পকে” রবীন্দ্রনাথের নাতি গিলেন। 
কিশোর বয়সেই আর্ট স্কুলে ?শল্পাচা অবনান্দ্র- 
নাথের শিষাত্ব লাভ করেন। শিজ্পাচা্ের যে ছাত্র- 
গোষ্ঠী 'নব্য বঙ্গীয় চিন্রকলা'র প্রসার ঘাঁটয়ে- 
ছিলেন তিনি তার অন্যতম। ১৯০১৯ - ১৯১১ 
খডী, অজন্তা গৃহাচিত্রের অন্লাপর কাজে 
নন্দলাল প্রমনখ কয়েকজনের সঙ্গে আঁসতকুমারও 
ছিলেন। ১৯১১ খ্ী, শান্তিনকেতনের অধ্যক্ষ 
হিসাবে কলাভবনের গোড়াপত্তন করেন। ১৯২৪ 
খী. জয়পুর িজ্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং 
১৯২৫-৪৫ খটী, পযন্ত লক্ষেণী সরকারী শিপ 
মহাবদ্যালয়ের অধ্যক্ষ 'ছিলেন। আওকত 
চিন্নাবলীর মধ্যে 'রাসলীলা', 'যশোদা ও শ্রীকৃফণ", 
“অশ্নিময়ী সরস্বতগ', 'কুণালের চক্ষুলাভ', “ওমর 
খৈয়াম' প্রভৃতি বিখ্যাত । বাখ-গৃহাচিনত্নর ও যোগণ- 

[ ৩২ ] আউলচাঁদ 

মারা গূহাঁচিন্রের অনুলেখ্য প্রণয়নে ব্রতী শিজ্পদের 
মধ্যে তিন অন্যতম । চিন্রাঙ্কন ছাড়া গ্রন্থ রচনায়ও 

হাত ছিল। বাংলা সাহিত্য রচনায় কথ্য ভাষা 
সংপ্রাতীষ্ভত হবার আগেই তিনি চাঁলত ভাষায় 
দলখলেন “অজন্তা' 0১৩২০ ব.), “বাগঞ্জহা ও 

রামগড়” 'হো-দের গল্প” যোবস্তাক্ষর-বার্জত [শশু- 
গ্রন্থ), “পাথুরে বাঁদর রামদাস ও কয়েকাঁট গঞ্প, 
ইত্যাদি । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত অধরচন্দ্র 
বন্তুতা "ভারতের কারুশিল্প, তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । 
সংস্কৃত “ধতুসংহার' ও 'মেঘদত, গ্রন্থের কাব্যানূবাদ 
তাঁর অন্যতম কশীর্ত। অজ্পবয়স্কদের উপযোগন 
ও বয়স্কদের জন্য তান কয়েকটি নাঁটকা লিখেছেন। 
[শল্পপ্রসঙ্গে বাংলা এবং ইংরেজশতে তাঁর রাঁচিত 
গ্রন্থ আছে। মূর্তিকলাতেও তাঁর আঁধকার 'ছিল। তাঁর 
ছান্রছান্রীদের মধ্যে মুকুল দে, রমেন চক্রবর্তী, 
প্রতিমা ঠাকুর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । [৩, 
৯৬,২৫] 

আঁদত ভ্রাচার্ 6১৯১৫ - ২.৭.১৯৩৪) 
শ্রীহট্র। স্বাধীনতা সংগ্রামের সক্রিয় অংশশদার, 
বিপ্লবী দলের সভ্য আসত ১৯৩৩ খু, ১৩ 
মার্চ হাটখোলা হোঁবগঞ্জ) রেল ডাকাতিতে অংশ- 
গ্রহণ করেন। রেল এবং ডাক ও তার বিভাগের 
কর্মীরা তাড়া করলে ?রভলবার দিয়ে একজন 
রেলওয়ে কমণীকে হত্যা করেন। হত্যা ও ডাকাতির 
অপরাধে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। সিলেট জেলে 
ফাঁসিতে মৃত্যু বরণ করেন। 1৪২,৪৩] 

অহল্যা দাসী (2-িসেম্বর ১৯৪৮) চন্দন- 
[পিশড়- চাব্বশ পরগনা । তিনি কৃষক আন্দোলনে 

পুলিসের গলিতে শহীদ হন। এ গ্রামের কৃষক 
রমণী উত্তমী দাসী, সরোজিনী দাসণ এবং বাতাস+ 
দাসীও এ আন্দোলনে শহাদ হয়োছলেন। ১৯৪৮ - 
৪৯ খটী. কৃষক আন্দোলনে চাঁব্বশ পরগনা ছাড়াও 
মোঁদনীপুর, বীরভূম, হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান, 
বাঁকুড়া ও পশ্চিম দিনাজপদরের বহু কৃষক, আ'দ- 
বাসী ও কিছু কষককমশ যুবক পুিসের গুলিতে 
প্রাণ দেন। [১২৮] 

আইননদ্দীন (৭শ শতাব্দী)। জল্ম সম্ভবত 
ট্রগ্রামে। তাঁর রচিত রাধাকৃফ-লশলা-বিষয়ক ১৫টি 
পদ পাওয়া গিয়াছে। আছদ্দশন ও মনোৌঅর নামে 

দ''জন পদকর্তা তাঁকে তাঁদের পখর বলে স্বশকার 
করেছেন। [১৯৩৩] 

১৬৯৪ -১৭৬৯/৭০)। . নদণয়ার 
উলাগ্রামের মহাদেব বারুই এক পারত্যন্ত 1শশুকে 
পানের বরোজ থেকে কুড়িয়ে এনে পালন করেন। 
এই শিশুই কর্তাভজা সম্প্রদায়ের আঁদগুর 
'আউলচাঁদ। তাঁর পূর্বনাম ছিল পূর্ণচাঁদ। উদাসণন। 



জাকবর আলী সৈয়দ 

হয়ে চব্বিশ পরগনার ও সুন্দরবনের নানা স্থানে 
ঘুরে বেড়াবার কালে নানা জাতির লোক তাঁর 
অনুরাগন হয়। ২৭ বছর বয়সে বেজবা গ্রামে তান 
ধর্মগুরুর্পে প্রকট হন। এখানেই তাঁর ২২ জন 
শিষ্য জুটোছিলেন। আউলচাঁদকে তাঁর ভন্তরা 
চৈতন্যদেবের অবতার মনে করতেন । আউলচাঁদের 

গমৃত্যুর পর দল ভাঙতে শুরু করে। প্রধান দলের 
কর্তা রামশরণ পাল কর্তাভজা সম্প্রদায়ের 
প্রাতম্ঠাতা। ২,৩] 

আকবর আলশী সৈয়দ। মামদপুর- শ্রীহট্র। 
আবদুল আজম। পূর্ব নিবাস তরফ হবিগঞ্জ । 
প্রকৃত নাম সরফ্দ্দিন। ছাবাল আকবর আলী- 
ভাঁণতায় গান রচনা করে এঁ নামেই প্রাসদ্ধ হন। 
তাঁর রাচত “একে দেওয়ানা”, 'ফানায়ে জান ও 
যৌবন বাহার, এই গতিনাট গ্রন্থে ২১টি রাধাকৃফণ- 
লশলা-বিষয়ক গান আছে। [৭৭] 

আকবর শাহ। "শাহ আকবর ভাঁণতাযুস্ত একাঁট 
পদ 'গৌরপদতরাঙ্গিণী গ্রন্থে আছে। কেউ কেউ 
অনুমান করেন, সভস্ত চৈতন্যদেবের হরি-সংকীর্তন 
ণচন্ত দেখে সম্রাট আকবর 'িবহহল হয়ে স্বয়ং এই 
পদ রচনা করেন। অন্যেরা আলোচ্য কাঁবকে জনৈক 
ফাঁকর বলে আঁভাহত করেন। পদাঁট : "জীউ জীউ 
মেরে মন-চোরা গোরা । আপপন নাচত আপন রসে 
ভোরা ॥...&ছন পাহংকে যাহ বাঁলহারী। শাহ 
আকবর তোর প্রেম ভিখারী 1 [৭৭] 

আকবর সৈয়দ মহম্মদ (আনু. ১৬৫৭ - 
১৭২০)। এই কাঁবর রাঁচত 'জেবল-মূলক-শামারুখ, 
নামক প্রেমমূলক কাব্যোপাখ্যানখান এক সময়ে 
কলিকাতার বটতলা থেকে ছাপা হয়ে ঘরে ঘরে 
পঠিত হত। কাব্যখানির সমস্ত পাণ্ডুলিপি ন্লিপুরা 
জেলা থেকে সংগৃহীত হয়েছে। তাতে মনে হয় 
কাব এঁ অণ্চলের লোক 'ছলেন। ফারসী ভাষায় 
তাঁর দক্ষতা 'ছল। [১৩৩] 

আকরম খাঁ, মওলানা মোহাম্মদ (১৮৬৮- 
১৯৬৮) হাকিমপুর-চব্বিশ পরগনা । আলহাজ্জ 
গাজী মওলানা আবদুল বারাঁ। কায়েদে আজমের 
সুযোগ্য সহকর্মশ এই নিষ্ঠাবান রাজনোতিক নেতা 
সাংবাদক 'হসাবে এবং আরবী, ফারসী, উদ, 
সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় সুপাণ্ডিত ব'লেও খ্যাতি 

কাটান। একই 'দনে কলেরা রোগে পিতা-মাতাকে 
হারিয়ে মাতামহের তত্বাবধানে শিক্ষা শেষ করেন। 
ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি অনুরাগবশত ইংরেজশী স্কুল 
ছেড়ে কলিকাতা 'আলয়া মাদ্রাসায় পড়াশুনা 
করে কৃতিত্বের সঙ্গে পরাঁক্ষায় পাশ করেন। ঢাকায় 

[৩৩ ] আকরাম'জ্জমান খান 

অন্ষ্ঠিত 'নাখল ভারত শিক্ষা সম্মেলনে ১৯০৩) 
যোগদানের মাধ্যমে তাঁর জাতীয় চেতনার উল্মেষ 
ঘটে। কর্মজীবনে প্রবেশ করে বাঙলার মুদলমান- 
দের ধর্মীয় তথা সামাঁজক জীবনের উন্নাতিবিধান- 
কল্পে একটি মুখপন্রের প্রয়োজননয়তা উপলাধ্ধি 
করে সাপ্তাঁহক "মোহাম্মদী" প্রকাশ করেন 
(১৯১০)। উত্ত পাশ্রকাঁট তাঁর বাংলা ও ইংরেজশী 
ভাষায় ব্যৎপান্তির পাঁরচায়ক। ১৯০৫ খডী. বঙ্গ- 
ভঙ্গ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯০৬ খুখ. 
মুসালম লীগের প্রাতষ্ঠাতা-সদস্য হন। অসহযোগ 
ও খিলাফত আন্দোলনে কাজ করতে গিয়ে 
প্রয়োজনের তাগিদে উর্দু 'জামানা' পান্ুকা ও 
বাংলা দৌনিক 'সেবক" প্রকাশ করেন। 'সেবক' 
পাল্রকায় প্রকাশিত গনভশক মতবাদের জন্য এক 
বছর তাঁকে কারাবাস করতে হয়। কারাবাস-কালে 
“আমপারা'র বঙ্গানুবাদ রচনা করেন। নেহেরু 
[রিপোর্টের জন্য (১৯২৯) কংগ্রেস ছেড়ে তিনি 
মুসালম লগের আদর্শ রূপায়ণে আত্মীনয়োগ 
করেন। ১৯৩৫ খী. নির্বাচনে জয়লাভ করে বঙ্গণয় 
ব্যবস্থা পাঁরষদের সদস্য হন। ১৯৩৬ খু. তাঁর 
সম্পাদনায় দৌনক "আজাদ" প্রকাঁশত হয়। এই 
সময় কায়েদে আজমের ঘাঁনম্ঠ সাশ্লধ্যে থেকে 
পাকিস্তান আন্দোলনকে সাফল্যমশ্ডিত করেন। 
১৯১৪১ -১৯৫১ খু, পর্ন্তি তিনি প্রাদেশিক 
মুসালম লীগের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। 'নাখিল ভারত 
মুসালম লীগ ও পরে পাকিস্তান মনুসালম 
লীগেরও ভাইস-প্রোসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৫৪ খখ. 
গণপারষদ ভেঙে দেওয়া হলে তান প্রত্যক্ষ রাজ- 
নীতি থেকে সরে দাঁড়ান। ১৯৬২ খু. পুনরায় 
“আজাদ” পাল্কার প্রধান সম্পাদকের দায়ত্ব নেন 
এবং গণতাল্লিক আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন। 
তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা : “সমস্যা ও সমাধান, 

“বাইবেলের নির্দেশ ও প্রচলিত খষ্টান ধর্ম” 
“মুসলিম বাঙলার সামাজিক ইতিহাস", তফসীরুল 
কোরআন, €্ে খণ্ড) প্রভাতি। সাহত্যক্ষেত্রে তাঁর 
'বাশিন্ট অবদানের জন্য তিনি পাকিস্তানের প্রোস- 
ডেন্টের 'গৌরবসচক পদক' প্প্রেইড অফ পার- 
ফরম্যাল্স মেডাল') লাভ করেন। ১৯২৮ খা. পাবল্র 
হজ সম্পন্ন করেন। ১৯৪৭ খু, দেশ-বিভাগের 
পর ঢাকায় স্থায়িভাবে থাকতেন। 1১৩৩] 

আকরাম,জ্জসান খান, খানবাহাদর (১৮৮৫ - 
১৯৩৩) মানিকগঞজ--ঢাকা। জন্মস্থান বিহারের 

১৯০৫ খশ, কাঁশকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয় থেকে এম.এ. 



আগা আহম্মদ আলশ 

পাশ করে ১৯০৭ খী. ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে 
নিযুক্ত হন। মুসলমান সমাজে শিক্ষাবিস্তারের 
জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করে গেছেন। চাকার উপলক্ষে 
প্রদেশের বিভিন্ন অণ্চলে থাকাকালে 'তনি বহু 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও পাবালিক লাইব্রেরী স্থাপন 
করেন। তান বারশালের ভোলা মহকুমায় হাই 
স্কুল (১৯১৭) ও ফোনিতে নোয়াখাঁল জেলার প্রথম 
কলেজ (১৯২২) প্রাতিষ্ঠা করেন। ফারদপুরের 
গোপালগঞ্জস্থ বতমান স্কুলসমূহের প্রভূত উন্নাতি- 
সাধন করেছিলেন। ১৯৩১ ও ১৯৩২ খী, একটি 
স্পেশাল দ্রাইবিউন্যালের কাঁমশনার হিসাবে দুট 
গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায় দিয়োছলেন। [১৩৩] 

আগা আহম্মদ আলশ (:-জুন ১৮৭৩) 
ঢাকা। আগা সাজাত আলা। একজন প্রাসদ্ধ 
ফারসী বৈয়াকরণ এবং কাঁলিকাতা মাদ্রাসার ফারসী 
শিক্ষক ছিলেন। এশিয়াটক সোসাইটি কর্তৃক 
প্রকাঁশত বহন গ্রল্থের সম্পাদনা এবং শরসালা-ই- 
ইস্তকাক' প্রভাতি গ্রশ্থ পচনা করেছেন। [১] 

আজিজ;ল হক, মূহম্মদ, স্যার, ডক্টর (১৮৯২ - 
১৯৪৭) শাল্তপুর_নদীয়া। শালকর পাঁরবারে 
জল্ম। কলিকাতা প্রোসডেন্পী কলেজ থেকে [ব.এ. 
(১৯১২) ও 'বি.এল. পাশ করে কৃফনগরে ওকালাত 
শুর; করেন (১৯১৫)। ক্রমে সরকারী উকিল, 
জিলা বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান, বঙ্গণয় ব্যবস্থাপক 
সভার সদসা (১৯২৮) ও কৃফনগর মউীনাস- 
প্যাঁলটর চেয়ারম্যান হন। ১৯৩৪ -৩৭ খুখ, 
[তাঁন বাঙলার িক্ষামল্লশ হয়োছলেন। ১৯৩৮ - 
৪২ খনী. তান কীলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস- 
গাম্সেলর, ১৯৪২-৪৩ খুশি. যুক্তরাজ্যে ভারতীয় 
হাইকমিশনার ও ১৯৪৩ - ৪৬ খু. গবনর জেনা- 
পেলের শাসন পাঁরষদের বাণজ্য সদস্য 'ছিলেন। 
তৃতীয়বার ব্যবস্থাপক সভার ও গণপারিষদের সভ্য 
নির্বাচিত হন (১৯৪৫)। ক্াউড কামশন, ছিন- 
লিথগো কাঁমশন প্রীতির সদস্য এবং দঘণদন 
নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা কনফারেন্সের 
সভাপাঁত ছিলেন। রাঁচত গ্রন্থাবলণ : "ম্যান 'বহাইস্ড 
দি স্লাউ” এহস্ট্রি আন্ড প্রবৃূলেমস্ অব মুসাঁলম 
এডুকেশন ইন বেঙ্গল", 'এডুকেশন আযাণ্ড রিষ্রেন্চ- 
মেন্ট”, 'সেপারেট ইলেক্টোরেট ইন বেঙ্গল, প্রভীত। 
[১৩৩] 

আজিজুল হাকিম (১৯০৮ - ১৯৬২) হাসানা- 
বাদ-ঢাকা। তিনি একাধারে কাব, প্রাবান্ধক ও 
সমাজসেবক ছিলেন। রচিত কাব্গ্রষ্থ : 'ভোরের 
সানাই”, 'মরসেনা", প্বরহারা", “পথহারা', শবদগ্ধ 
দিনের প্রান্তর । 'আজাজিলনামা' তাঁর বাঙ্গ কাধতা- 
সঙ্ফলন। রোবাইয়াং-ই-হাফিজ ও রোবাইয়াং-ই- 

[৩৪ ] আত্মারান সন্কার 

ওমর খৈয়াম তান অনুবাদ করেন। তাঁর গল্প- 
গ্রন্থের নাম ঝড়ের রাতের রাল্রি”। তান কিছুদন 
'সবূজ বাঙলা ও পাক্ষিক “নওরোজ, পান্তিকার 
সম্পাদনাও করেন। তাঁর কাব্যে আধূনিক ছন্দ 
ও যুগাঁচন্তার পাঁরচয় পাওয়া যায়। [১৩৩] 

আজম ডীদ্দন মুনশশ। খাঁড়- বর্ধমান। 
১৯শ শতাব্দীর অন্যতম প্রহসন-রচায়তা। ত$- 
কালীন সংস্কৃত-প্রধান সাধু বাংলার পাঁরবর্তে 
সহজ দেশ-প্রচলিত ভাষায় তান গ্রল্থ রচনা করে- 
ছিলেন। রচিত প্রহসন : “জামাল নামা” (১৮৫৯), 
“ক মজার কলের গাড় ১৮৬৩), 'কাঁড়র মাথায় 
বুড়োর বিয়ে' ১৮৬৮) প্রভাতি । প্রথম গ্রন্থে কিছু 
আরব ও ফারসা শব্দের প্রয়োগ আছে। 1১৩৩] 

আজ, গোঁসাই সেপ্তদশ শতাব্দী) হালিশহর 
-চব্বিশ পরগনা । রামরাম। একজন স্বভাব-কাঁব। 
রহস্য কাবিতা ও সঙ্গীত রচনায় অসাধারণ দক্ষতা 
িল। বোশর ভাগ গানই স্বপগ্রামবাস কাব রাম- 
প্রসাদের গানকে কটাক্ষ করে লেখা । আজ গোঁসাই 
এবং রামপ্রসাদের মধ্যে প্রায়ই সঞ্গীতের দ্বন্দ্ব হত। 
এই দ্বন্ব দেখবার জন্য রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রায়ই উভয়কে 
তাঁর প্রাসাদে আহবান করতেন । তান বৈফব ধর্মা- 
বলম্বী 'ছিলেন। [১,২,৩] 

আত্মানন্দ বক্গচারখ (১৮৯১ - ২১.১.১৯৭২)। 
সম্ভবত ফরিদপুরে জল্ম। বারশাল শঙ্কর মঠের 
প্রতিষ্ঠাতা প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতীর কাছে সন্ন্যাসে 
দীক্ষা নেন ও বেদান্ত পড়েন। ক্রমে বিপ্লব দলে 
সশস্ত অভ্যথানের ব্যাপারে যোগ দেন। পরে 
নিরীশ্বর বস্তুবাদে বিশ্বাসী হয়ে গেরুয়া বসনেই 
শ্রেণীহশীন শোষণমূক্ত সমাজের কথা প্রচার করতে 
আরম্ভ করেন। সংস্কৃত, আরবী ও ফারসণীতে 
ব্যৎপন্ন ছিলেন। মূল কোরান ও হদশস পাঠ 
করেন। পাশ্চাত্য দার্শীনকদের মতামত সম্বন্ধেও 
পড়াশদনা ছিল। উত্তরকালে আচার ও সংস্কারমূন্ত 
নাস্তিক সম্ধ্যাসীর জবন কাটান। স্বাঁবরোধিতার 
জন্য জীবনের বোঁশর ভাগই ঠিকানাবিহধন নিরাশ্রয়ে 
কাটে। "চন্তা ও কর্মে স্বকীয়তার জন্য একটা 
অত্যাশ্র্য জীবন প্রায় 'িম্ফলতায় আতবাহত 
হয়। 1১৬] 

আত্মারাম সরকার । কমলাপুর- হাওড়া । মাধব- 
রাম। প্রাচীন বাঙলার এই জাদুকরের সময় 
নির্ধারত হয় নি। শোনা যায়, কামরূপ কামাখ্যা 
থেকে 'তাঁন জাদ্নাবদ্যা শিখে দেশে ফিরে বাঁজকর- 
দের কৌশল ব্যর্থ করে দেন। ফলে আজও বাজি- 
কররা খেলার শুরুতে তাঁকে গাল দেয়! তাঁর 
জাদু-কৌশলের মধ্যে চালুনি ও ধূচুনিতে জল 
স্থির রাখার কথা শোনা বযায়। প্রাচশন ভোজ- 



আঁদিত্যরাম ভট্টাচার্য 

ধবদ্যার সঙ্গে ডাকিনী-যোগিনীদের গ্পও জাঁড়ত 
আছে। [২&] 

আঁদত্যরাম ভ্্রাচার্য। মহামহোপাধ্যায় (২৩. 
১১.১৮৪৭ - ১৯২১) এলাহাবাদ_উত্তর প্রদেশ। 
আদ নিবাস রাজাপুর চাব্বশ পরগনা । পাঁণ্ডত 
রামকমল। ১৮৬৪ খর. কাশ থেকে বি.এ. এবং 
ঞ্কালকাতা [বিশ্বাবদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করে 
এলাহাবাদ গভর্নমেন্ট কলেজে অধ্যাপনা শুরু 
করেন। এরপর য্তপ্রদেশ শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষ 
ও পরে ১৯১৬ - ১৯১৮ খী, পযন্ত কাশন হন্দু 
বিশবাবদ্যালয়ের প্রো-ভাইসচ্যান্সেলর ছিলেন। কাশী 
সেন্ট্রাল কলেজের অন্যতম প্রাতম্তাতা এবং হীন্ডি- 
যান ইডীনয়ন' পান্রকার সম্পাদক ও 1থয়সাফক্যাল 
সোসাইটির প্রাথামক সভ্যদের অন্যতম ছিলেন। 
কংগ্রেস রাজনসীতর সঙ্গেও জাঁড়ত ঠছলেন। আন 
বেসান্তের সঙ্জো ঘাঁনম্ঠ যোগাযোগ ছিল। ১৮৯৭ 
থএী, 'মহামহোপাধ্যায় উপাধি পান। দারদ্র ছাদের 
[শিক্ষার উদ্দেশ্যে তান মাতার নামে ধন্যগোপন 
দেবী” পুস্তকালয় স্থাপন ও ছান্রাবাসের জন্য 
পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের মত প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড়া 
সমূদয় অর্থ দান করেন। 1১,৬,১৩০] 

আঁদমল্ল (৬৩৪০-৭২৮?)। গোপালমল্ল 
নামেও পাঁরাঁচত ছিলেন। 'বফুপুর রাজবংশের 
প্রাতষ্ঠাতা এই আঁদমল্লের জন্মকাহনী সাঠক জানা 
যায় না। প্রচলিত কাহনী অনুসারে উত্তর ভারতের 
জয়নগরের রাজা সস্ত্রীক পুরীর জগলাথ দর্শনের 
উদ্দেশ্যে রওনা হলে পথে লাউগ্রামে তাঁদের যে 

নামে প্রাসদ্ধ। বয়ঃপ্রাপ্ত হবার পর তান প্রদন্যম্ন- 
রাজের সৈন্যাধ্যক্ষের পদে নিযুন্ত হন। এই পদে 
থাকাকালে ভীমবল মহাজি নামক এক সাঁওতাল 

জোতাঁবহার ও অন্যান্য বহ? ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করেন। 
আঁদমল্লের পরাক্রমে ভঈত হয়ে প্রদ্যম্নরাজ তাঁকে 
হত্যার আয়োজন করেন। আঁদমল্ল কিছুদিন 
অজ্ঞতবাসে থেকে আরও সৈন্য সংগ্রহ করেন 
এবং প্রদ্যম্নরাজকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত 
করে প্রদ্যম্ণপুর আধকার করেন। এরপর প্রাচীন 
1হন্দুরীত অনুযায়ী মহাসমারোহে ধবজাপ্জা 
করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এখনও বিফু- 
পুরে ধবজাপৃজা অনুষ্ঠিত হয় এবং এই উপলক্ষে 
ছাতাপরব” মেলা হয়। তাঁর রাজত্বপ্রাপ্তির সময় 
থেকেই (৬৯৫) মল্ল শক প্রবার্তত হয়। তিনি 
তোন্রশ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর পত্র জয়মল্ল রাজা 
হয়ে বহুদূর লাজ্যাবস্তার করেন এবং বিফুপরে 
রাজধানী স্থাপন করেন। [১,৯১৮] 

[ ৪৫ ] আনল্দচল্দ্র 'মন্ত 

আঁদশ্র। গৌড়ের রাজা। তাঁর নামের সঙ্গে 
কনৌজ থেকে বেদজ্ঞ পণ্ত্রাহ্ষণ আনয়ন ও বঙ্গে 
কুলীন জাতির উৎপাঁত্তর কিংবদল্তণ প্রচালত আছে। 
এর কোন এ্াতহাসক 'ভীন্ত পাওয়া যায় না। 
প্রকৃত নাম বীরসেন অথবা শুরসেন 02)। তান 
অস্টম শতাব্দীর কোন এক সময়ে জীবিত 1ছলেন। 
[২৩] 

আনন্দকৃ বস ৫১৮২২-১৮৯৭)। সম- 
সামায়ক ব্যান্তদের মধ্যে ইংরেজী 'শাক্ষত পাণ্ডিত 
ব'লে সুনাম ছিল। সংস্কৃত, 'হত্র;, ফারস+, ল্যাঁটন, 
ফরাসী এবং গ্রীক ভাষাতেও ব্যৎপান্ত 'ছিল। শোনা 
যায়, স্বয়ং [বিদ্যাসাগর ইংরেজী শিক্ষার জন্য আনন্দ- 
কৃষের শরণাপন্ন হয়োছলেন। রাধাকান্ত দেবের 
দৌহন্র আনল্দকৃষ। বাঙলার ইতিহাস ও বাংলায় 
বৈজ্ঞানিক শব্দের আভধান প্রকাশের ইচ্ছায় পান্ডু- 
1লাঁপ রেখে গেছেন। [১] 

আনম্দচন্দ্র নন্দী। কালীকচ্ছ--ন্রপুরা । দেওয়ান 
রামদুলাল। সাধক আনন্দস্বামী নামে সুপাঁরচিত 
িলেন। সঙ্গনত-রচঁয়িতা 'হসাবেও প্রাসাদ্ধিলাভ 
করোছলেন। একসময় পূর্ববঙ্গে তাঁর গান সমাঁধক 
প্রচালিত 'ছিল। ত্রিপুরার অপর প্রাসদ্ধ সাধক ও 
সঙ্গঈত-রচীয়তা মনোমোহন দত্ত তাঁর শিষ্য 
শছলেন। ১] 

আনন্দচদ্দ্র বেদাল্তবাগশশ (১৮১৯ - ১৬.৯. 
১৮৭৫) কোদালয়া-চাব্বশ পরগনা । গৌরহরি 
চূড়ামাণি। পিতার চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত শিক্ষার 
শুরু । তত্ববোধনী সভার আনুকূল্যে ১৮৪৪ - 
৪৭ খ্ী. পর্যন্ত কাশশতে অথর্ববেদ ও বেদাল্তচ্চ 
করেন। তত্ববোধিনী সভার সহ-সম্পাদক এবং 
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য নিষ্ন্ত হন। 
১৮৫৬৯ খঢী. সভা উঠে গেলে কাঁলকাতা ব্রাহ্গ- 
সমাজের সহ-সম্পাদক এবং আচার্যরূপে কাজ 
করতে থাকেন। রাঁচত গ্রল্থ : '্লাক্গবিবাহ ধর্ম- 
শাস্ত্রান্সারে সিদ্ধ কিনা?» 'বৃহৎকথা' (১ম ও 
ইয় খণ্ড), মহাভারতাঁয় 'শকুন্তলোপাখ্যান” 'দশো- 
পদেশ' ; সানবাদ সংস্কৃত গ্রল্থ “বেদান্তসার,, 
“েদান্তদর্শন”, 'বেদান্তদর্শন-আঁধকরণমালা” ; সটগক 
সংস্কৃত গ্রন্থ 'ভগবদ্গঈতা' ও 'মহানির্বাণতন্ত্রমূ 
পের্বকান্ড)। তা ছাড়া তান এশিয়াটিক সোসাইটির 
ণববৃাঁলওথেকা ই্ডিকা'র কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ 
সম্পাদনা করেছিলেন। 1৩] 

আনন্দচন্দ্র চিত্র ১৮৫৪ - ১৯০৩) বন্রযোশিনশ 
-ঢাকা। বঙ্গাচন্দ্র। দশর্ঘকাল ময়মনাসংহ জেলায় 
[শিক্ষকতা করার পর শেষজশবনে কলিকাতা কর্পো- 
রেশনে উচ্চপদে চাকার করেন। ব্রাহ্মমতাবলম্বী 
এবং সাধারণ ব্রাহ্গসমাজের একজন 'বাঁশন্ট সদস্য 



ভআনশ্গচচ্দু রায় 

[ছিলেন। ১৮৭৬ খুপ. ?শবনাথ শাস্তীর গুপ্ত- 

চক্রে বাপন পাল, সন্দরীমোহন দাস প্রম5খদের 

সর্প আঁশন প্রদক্ষিণ করে, নিজের বুকের রন্ত 

দয়ে প্রাতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করে স্বদেশপ্রেমের এবং 

ত্যাগের মন্যে দণক্ষা গ্রহণ করেন। সেই প্রাতিজ্ঞা 

আজখবন তিন রক্ষা করে গেছেন। মধহসন্দন ও 

রবীন্দ্রনাথের মধ্যবর্তী কালের মহাকাব্য-রচাঁয়তাদের 

মধ্যে আনন্দচন্দের এক বিশিষ্ট আসন আছে। 

প্রায় ১১টি বৃহৎ কাব্যগ্রন্থের মধ্যে "মন্রকাব্য 

১ম ১৮৭৪), ২য় ১৮৭৭), 'হেলেনাকাব্য' ৯ম 

ও হয় এবং 'ভারতমঞ্গল' তাঁকে বিস্তৃত কাঁবখ্যাঁতি 

[দয়েছে। 'ভারতমঞ্গল' পূর্বখন্ড আধুনিক যুগ 

নয়ে রচিত। তাঁর রচনায় স্বদেশপ্রীতি সংস্পন্ট। 

কাব্য ছাড়া গদ্য ও পদ্যে পাঠ্যপুস্তক এবং রাগ- 

প্রধান সঞ্গাশতও রচনা করেছেন। পাঁথক-ভাণিতাযনন্ত 

তাঁর অনেক গান আছে। তাঁর “ভারত শ্মশান মাঝে 
আম রে বিধবা বালা' গানাঁট এককালে বিশেষ 
প্রসিদ্ধ ছিল। ছান্রসমাজ এককালে আনন্দচন্দ্রের 
'পদ্যসার', “পদ্যশিক্ষাসার', “কাঁবতাসার, প্রভাতি 
নীতিমূলক কবিতা আগ্রহ সহকারে পাঠ করত। 
কুচাবহার-বিবাহের প্রাতবাদে 'কপালে ছিল বয়ে 
কাঁদলে হবে ক? নামে একখান ক্ষুদ্র ব্যংগাত্মক 
নাটিকাও তান রচনা করেছিলেন। [১,২,৩,৮, 

২৫,২৬,২৮] 
আনন্দচন্দ্র রায় (১৮৪৪ - ১৯৩৫)। পূর্ব নবাস 

ফাঁরদপুর জেলায় । গৌরসুন্দর। শক্ষারম্ভ পিতার 
কর্মস্থল ঢাকায় পোগোজ স্কুলে । মান্র ১৯ বছর 

বয়সে ওকালাত পাশ করে ঢাকায় আইন ব্যবসায় 
শুরু করেন এবং অজ্পকালের মধোই সুনাম অর্জন 
করেন। রাজনশীতক্ষেত্রেও তান সমাঁধক প্রীসদ্ধ 
িলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ায় 
এবং ঢাকার নবাব বাহাদুরের 'বিরুদ্ধাচরণ করায় 
টাকার ম্যাঁজস্ট্রেট হেয়ার সাহেব একটি হত্যা মামলার 
আসামণ 'হসাবে তাঁকে আঁভযান্ত করেন। এই 
মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন করে আনন্দচন্দ্র সসম্মানে 
মান্ত পান। জনসেবক 'হসাবে ঢাকা মিউাঁনাঁস- 
প্যালাটর প্রথম বেসরকারী চেয়ারম্যান, পপল্স্ 
আসোসিয়েশন ও পূর্ববঙ্গের জমিদার সঙ্ঘের 
উৎসাহী সভ্য, বষ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, 
ঢাকা জগন্বাথ কলেজের ট্রাস্টী ও কার্যকরণ সামাতির 
সদসা এবং ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশক সম্মেলনের 
(১৯১২) অভার্থনা সাঁমাতির সভাপাঁতি ছিলেন । 
স্মী আনন্দময়শর নামে তান নিজ গ্রামে একাঁট 
স্কুল স্থাপন করোছিলেন। আগ্রার প্রাসম্ধ চিকিৎসক 
ও সঙ্গীত-রচাঁয়তা গোঁবজ্দ রায় তাঁর অগ্রজ। 
1১,৬] 

[ ৩৬ ] আনন্দমোহন বপঃ 

আনন্দচন্দ্র শিরোমণি (১৮০৯ 2- ১৮৮৭) 

ভট্টপল্ল। কাশশনাথ বিদ্যাবাচস্পাতি। স্বীবখ্যাত 
কাব ও পাঁচালনকার। বাল্যকালে ব্যাকরণ, কাব্য ও 
নাটক পাঠ করেন। পরে ন্যায়শাস্লেও সুপাঁণ্ডিত 
হন। রাঁচত গ্রল্থ : "সুবল সংবাদ", 'অক্তুর সংবাদ", 
কলঙ্কভঞ্জন', ও উদ্ধব সংবাদ'। [১] 

আনন্দচাঁদ গোস্বামী (-১৮১৪) সুপুর-এ 
বীরভূম। পাণ্ডিত ও দানশীল ব্রাহ্মণ আনন্দচাঁদকে 
বৈষ্বগণ শ্রীগৌরাঞ্গ মহাপ্রভুর অবতার ভাবতেন। 
দকংবদন্তণ আছে যে এই যোগিনশীসদ্ধ ব্রাহ্মণ 
অলোৌকিক শান্তবলে বর্গর হাঙ্গামা দমন করে- 
দছিলেন। 'নজ অসামান্য ক্ষমতায় আরজত এ*বষের 
চিহস্বরূপ বিশাল দীঘি ও উদ্যানশোভিত অদ্রালকা 
জীর্ণ অবস্থায় আজও বদ্যমান। [১] 

আনন্দনাথ। তান্লিক সন্ন্যাসী। বারভূমের 
অন্তর্গত তারাপুরে সাধনা করতেন। নাটোরের 

মান্দরের প্রধান কৌলিকের পদে বৃত হয়ে সেখানে 
তন্ত্র শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করোছিলেন। [১] 

আনন্দময়শ (১৭৫২- ১৭৭২) জপসা-টঢাকা। 
লালা রামগাঁত সেন। সংস্কৃত সাঁহত্যে আনন্দময়ীর 
অসাধারণ ব্যুৎপাত্ত ছিল। মহারাজা রাজবল্লভ কর্তৃক 
অনুরুদ্ধ হয়ে, 'পতা অন্য কার্ষে 'নিযুস্ত থাকায়, 
তান আশ্নম্টোম ধন্ধের প্রমাণ ও প্রাতিকীতি 
স্বহস্তে প্রস্তুত করে পাঠিয়ে দেন। ১৭৬১ খু. 
পয়গ্রামানবাসী অযোধ্যারামের সঙ্গে বিবাহ হয়। 
খুল্পতাত জয়নারায়ণকে সত্যনারায়ণের ব্রতকথা 
অবলম্বনে “হ'ঁরলশলা” কাব্যরচনায় ১৭৭২) সাহায্য 
করেন। বিবাহ, অন্বপ্রাশন ইত্যাঁদ মাঙ্গাঁলক উৎসব 
উপলক্ষে রচিত তাঁর গানগ্ীল বিশেষ জনীপ্রয়তা 
লাভ করোছিল। স্বামীর মৃত্যু-সংবাদে [তান অনু- 

মতা হন। [৯,২,৩] 

আনন্দমোহন বস; (২৩.৯.১৮৪৭ - ২০১৮, 
১৯০৬) জয়াঁসাঁম্ধ-__ময়মনাঁসংহ | পদ্মলোচন । ীবত্ত- 
শালী পারবারে জল্ম। ১৮৬২ খু, ময়মনাসংহ 

জেলা স্কুল থেকেঃ নবম স্থান আধকার করে প্রবে- 
শিকা ও পরে কাঁলকাতা প্রোসডেল্সণী কলেজ 
থেকে এফ.এ., বিএ. এবং এম.এ. গোঁণতশাদ্ে) 
পরণক্ষায় প্রথম স্থান আধকার করে উত্তীর্ণ হন। 
প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ পরণক্ষায় কাঁতত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ 

হয়ে ১০ হাজার টাকা বৃত্ত পান। ১৯৮৭৪ খতী- 
ইংল্যাপ্ডের কোম্বজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গাঁণত-বিষয়ক 
সবোচ্চ পরণক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রথম ভারতীয় 
র্যাংলার' হন এবং ব্যারস্টার হয়ে দেশে ফিরে এসে 
আইন ব্যবসায় শুর করেন। এম.এ. পরণক্ষার আগেই 
'বিজ্ঞানাচার্য জগদশচন্দ্রের সহোদরা স্বর্ণপ্রভার 



আনন্দমোহন বস 

সঙ্গে বিবাহ হয়। ১৮৬৯ খ্ী. কেশবচন্দ্রের নিকট 
সস্নক ব্রাহ্গধর্মে দীক্ষাণ্রহণ করেন। এই সময় তানি 
কেশবচন্দ্র-প্রাতাঁক্ঠিত ভারতবর্ীয় ব্রাঙ্গসমাজের 
একজন সদস্য ছিলেন এবং কেশবচন্দ্রের সর্বাবধ 
কাজে সহযোগিতা করতেন। কিছুদিন পরে কেশব- 
চন্দ্রের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটলে, তিনি ও [শিবনাথ 
হ্রাস্তী, দূর্গামোহন দাস, উমেশচন্দ্রু দত্ত, বিজয়কৃষণ 
গোস্বামশী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভীতি ১৮৭৮ 
খু, ১৫ মে “সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" প্রতিষ্ঠা করেন। 
আনন্দমোহন এই সমাজের প্রথম সভাপাঁতি হন 
এবং 'বাভন্ন সময়ে মোট ১৩ বছর এর সভাপাঁত 
চিলেন। সমাজের নিজস্ব ভবন 'নর্মাণের ব্যয়ের 
ণকয়দংশ তিনি নিজে বহন করেন এবং সমাজ- 
প্রতিষ্ঠিত পসাঁট কলেজ, ও “সঁট স্কুল” নামক 
দু"ট শিক্ষায়তন স্থাপনে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ 
করেছিলেন। ছান্রদের মধ্যে স্বদেশানুরাগ জাগ্রত 
করবার উদ্দেশ্যে ১৮৭৫ খডী, এাপ্রল মাসে 
স্টুডেন্টস আসোসিয়েশন' নামক ছাত্র-প্রাতিষ্ঠান 
গঠন করেন ও তার সভাপাঁত হন। এই প্রাতম্ানের 
আঁধবেশনে সংরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজীতে 
দেশাত্মবোধক বন্তৃতা দিতেন। ছান্রদের আধ্যাত্বক 
উন্নাতি ও চরিল্রগঠনের মানসে শিবনাথ শাস্রর 

নামক প্রাতষ্ঠান গঠন করে (২৭.৪,১৮৭৯) 
[তান তার আঁধবেশনগুঁলিতে বন্তৃতা 'দতেন। 
ইান্ডয়ান আসোসিয়েশন' স্থাপাঁয়িতাদের মধ্যে 
[ভান অন্যতম। প্রাতিষ্ঠা বছর ১৮৭৬ খু. থেকে 
১৮৮৪ খন, পর্যন্ত [তানি সম্পাদক ও ১৮৯৬ - 
১৯০৬ খী. পর্যন্ত সভাপাঁত ছিলেন। অত্যাঁধক 
পারশ্রমের ফলে ১৯০৩ খন, থেকে আমত্যু 
শয্যাশায়শ থাকেন। অসুস্থ অবস্থাতেই ১৯০৫ 
খুন, ১৬ অক্টোবর অখন্ড বঙ্গদেশ স্থাপনের 

শয়নাবস্থায় বাহিত হয়ে এসে সভাপাতত্ব ও 1ভী্ত- 
প্রস্তর স্থাপন করেন। সোঁদন তাঁর রাঁচত প্রাতিজ্ঞা- 
পল্র রবীন্দ্রনাথ পাঠ করোছিলেন। এ ছাড়াও নারী- 
শক্ষার উদ্দেশ্যে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দুগ্গা- 
মোহন দাস প্রভৃতির সহযোগিতায় “বঙ্গ মাঁহলা 
বিদ্যালয়” স্থাপন করেন ১৮৭৬)। ১৮৭৫ খখ. 
'হন্দুমেলায় অংশগ্রহণ করে বন্তুতা দেন। ভারতীয় 
জাতশয় কংগ্রেসের জন্মাবস্থা থেকে আনন্দমোহন 
সাক্কয় নেতা ছিলেন এবং মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত ১৪শ 
কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
সভার সভ্য, শিক্ষা কাঁমশনের সদস্য (১৮৮২), 
বঙ্গীয় প্রাদোশক সম্মেলনের বহরমপুর আঁধ- 
বেশনের (১৮৯৫) সভাপাঁত এবং কাঁলকাতা 'বিষ্ব- 

[ ৩৭ ] আবদূর রহাসান খাঁ 

[বিদ্যালয়ের ফেলো ও সেনেটের সদস্য 'ছিলেন। 
১৯শ শতাব্দীতে যাঁরা বাঙলা দেশ তথা ভারত- 
বর্ষকে সামাঁজক, ধর্মনৌতিক ও রাম্দ্রীয় কল্যাণের 
পথে এাগয়ে নিয়ে গেছেন আনন্দমোহন তাঁদের 
অন্যতম। 1১,৩,৬,৭,৮,২৫,২৬,৩৬,৫০] 

আনন্দরাম চক্ষবত্শ (আনু. ১৭৭০ - ১৮৪০) 

ছাতক- শ্লীহট্ট। আনম্দী কাঁব নামে খ্যাত 'ছিলেন। 
তাঁর রাঁচিত 'পদ্মাপুরাণ, (অম্যদ্রুত) গ্রন্থের ভাষা 
প্রাজল ও মধূর। গ্রল্থাটি ছাতক, দুলালণ প্রভাতি 
স্থানে বহুলভাবে প্রচলিত আছে। [১] 

আনর খাঁ। খুলনার খ্যাতনামা দরবেশ খাঁ- 
জাহান আলীর সঞ্গে ধর্মপ্রচারার্থ ফাঁকর আনর 
খাঁ খুলনায় আসেন। বাগেরহাটের বাগমারা গ্রামে 
'আনর খা" দশীঘ ও মসাঁজদ তাঁর স্মাত বহন 
করছে। 1১] 

আনাসাহদ পশর। বর্গসর হাঙ্গামার সময় পীর 
সাহেব বর্গীদের বিপক্ষে যুদ্ধ করে মারা যান। 

উপরে তাঁর স্মাতি-সমাধ বর্তমান। [১] 
আনোয়ার সাহেব । পিতার নাম নূরকুতুব। এই 

মুসলমান সাধককে গোড়াধপাঁতি গণেশের আদেশে 
সুবপ্রামে হত্যা করা হয়। কাটরার উত্তরে রাজ- 
পথের পাশ্চম পাশে তাঁর দেহাঁবচ্যুত মস্তক 
সমাধস্থ হয়। এই সমাঁধক্ষেত্র মালদহের “পীরের 
আস্তানা" নামে তীর্স্থানে পাঁরণত হয়েছে । [১] 
আফজল আলশ আনু. ১৬শ শতাব্দী) মল-য়া 

_ চট্টগ্রাম । ভংগু ফাঁকর। এই কবির লেখা কাব্য- 
গ্রন্থ 'নসীহৎ নামা' কোরান ও হদীসের ধর্মো- 
পদেশে পূর্ণ । কাব তাঁর গুরু শাহ রুস্তমের 
উপদেশক্রমে এই গ্রন্থ রচনা করেন। সরল ও মর্ম 
স্পশশ ভাষায় ও বৈষব পদাবলশর ঢঙে লিখিত 

কয়েকটি পদে তাঁর কাঁব-প্রাণের পরিচয় পাওয়া 

যায়। [৯৩৩] 

আফতাবউদ্দশন খাঁ (১৮৬২/৬৯- ১৯৩৩) 

শিবপূর-_ত্রিপুরা। সদ খাঁ। রবাবী কাঁসম আলণ 
খাঁর ছাত্র। বংশীবাদক হিসাবে তিনি প্রভূত খ্যাত 
অর্জন করেন। তবলা বাজনাতেও তাঁর যথেষ্ট 
নিপৃণতা ছিল। তান দুই কনুই ও দুই হাট; 

দিয়ে নির্ভুলভাবে তবলা বাজাতে পারতেন। কালী- 
সাধনার জন্য 'আফৃতাবউদ্দীন সাধ? নামে পাঁরাঁচত 

[ছিলেন। বিখ্যাত ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ তাঁর 

অনুজ। [৩,১৩৩] 
আবদুর রহমান খাঁ, খানবাহাদর, আল-হাজ্জ 

৫১৮৯০ - ২৩. ১১.১৯৬৪) ভাণ্ডারণকান্দি_ফাঁরদ- 
পুর। বাঁরশাল জেলা স্কুল থেকে এগ্রাল্স, 

কাঁলকাতা প্রোসডেন্সী কলেজ থেকে আই.এ. ও 



আবদ;র রাহম 

ঢাকা কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। কলিকাতা 

বন্বাবদ্যালয়ের গাঁণতশাস্টের প্রথম শ্রেণীর এম.এ, 
(১৯১৩)। ঢাকা খ্রৌনং কলেজের অধ্যাপনা 'দয়ে 

কর্মজশবন শুরু হয় (১৯১৪)। দীর্ঘাদন শিক্ষা- 

ধবভাগের বিাভন্ন গুরুত্বপূর্ণ পর্দে কাজ করে 

১৯৪৫ খু, তিনি সরকারণ চাকার থেকে অবসর- 

গ্রহণ করেন। পাকিস্তান প্রাতিষ্ভত হবার পর 
কমিকাতা ছেড়ে ঢাকায় বসবাস আরম্ভ করেন 
এবং ঢাকায় জগন্নাথ কলেজের অধাক্ষ নিযুক্ত হন। 
১৯৫০ থুখ. তিনি বেসরকারী কলেজের শিক্ষা- 
সামাতর প্রেসিডেন্ট হিসাবে ইউরোপ ও আমোরকা 
ভ্রমণ করেন। রচিত গ্রন্থ : 'কুরআন শরীফ' বোংলা 
অন্বাদ ৩ খণ্ড), 'পাঁচ সৃব্রাশরীফ', 'জওয়াহ- 
রুল কুরআন", "শেষ নবী”, হাদীস শরীফ" ৩ 
খণ্ড), "সহপহ বুখারী শরশফ', ইসলাম পরিচিতি, 
'ইসলামিক তমপ্দুন ও পাকিস্তান", 'মৃসাঁলম নারণ”, 
'নয়া খুতবা প্রভাতি । গঁণতশাস্তেও কয়েকখাঁন 
দকুলপাঠ্য পুস্তক রচনা করেন। 1১৩৩] 

আবদূর রাঁহম (১৯শ শতাব্দী) সালখা-- 
হাওড়া। ধর্মশাস্মা ছাড়া আরবী, ফারসন এবং 
বাংলা ভাষা অধ্যয়ন করেন। তাঁর রচিত 'প্রেমলণীলা, 
কাব্যে ১৯শ শতাব্দীর বাঙলা দেশের সামাজক 
চিত পাওয়া যায়। মীর হাসানের ফারসী কাব্য 
শসহার-উল-বায়ান”এর উপাখ্যান অবলম্বনে গ্রল্থাট 
ব্লচিত। ভাষার শালশনতায় ও িশুদ্ধতে এবং 
ছন্দের প্রয়োগে ও রাগরাশিণশতে কাব্যাট গুণান্বিত। 
[১৯৩৩] 

আবদুর রাহম মূনশশী (2-১৩৩৮ ব.)। 
সম্ভবত বাঁসরহাট--চন্বশ পরগনার আধবাসখ 
িলেন। সাহাঁতাক ও সাংবাঁদক। ১৯শ শতাব্দীর 
শৈষভাগে প্রকাশিত শমাহর ও সধাকর, এবং 
"মুসলিম হিতৈষী, পাঁশ্রকার সম্পাদক 'ছিলেন। 
এসলামিক ইতিহাস সম্পর্কে কয়েকাঁট গ্রল্থ রচনা 
করেছেন। 1১] 

আবদুর বাহম, স্যার (সেপ্টেম্বর ১৮৬৭ - 
১৫.৮.১৯৫২) মোঁদনশপুর । আবদ্ূর রব | মোঁদনশ- 

প্র সরকারী হাই স্কুলে ও কাঁলকাতা প্রোসডেল্সধ 
কলেজে শিক্ষালাভ করেন। কাঁলকাতা 'ব*ব- 
বিদ্যালয় থেকে এম.এ. পরণক্ষায় ইংরেজীতে প্রথম 
স্থান অধিকার করোছলেন। ১৮৯০ খু. বিলাতে 
বারিস্টারি পরীক্ষা পাশ করে দেশে 'ফরে চার 
বছরের মধো কাঁলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবহারজশবশ 
1হসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৯০০-৬১৯০৩ খুখ. 

পর্যচ্ত কলিকাতার প্রোসডেল্সণ ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন । 
১৯০৭ খ্য. ঠাকুর আইন অধ্যাপকর্পে মুসলমানশ 
বাবহারশাস্ম-সম্পর্কে যে বন্তৃতা করেন তা পরে 

[ ৩৮ ] আবদুল আলণ 

শপ্রন্সিপল্স অফ মহম্মেভান জনারস্প্রদডেন্স 

আযাকার্ডং ট:দ সুশ্রী অব ল' নামে প্রকাশিত হয়। 

১৯০৮ খুখ মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপাঁত এবং 

১১১০ ও ১৯২০ খই. দু'বার প্রধান 'বচারপাঁত 

হন। ১৯২১ -১৯২৫ খুশী. বাঙলার এক্স কিউাঁটভ 

কাীন্সলের সদস্য, ১৯২৬ খশ, বঙ্গীয় আইন 
পাঁরষদের ও ১৯৩০ খ্যী. কেন্দ্রীয় আইন পাঁরষদেরৎ 
সদস্য, ১৯৩৩ - ১৯৩৪ খত. বিরোধশ দলের নেতা, 
১৯৩৫ - ১৯৪ খ্, কেন্দ্রীয় আইন পাঁরষদের 
সভাপাঁত ও বিলাতে অনুষ্ঠিত জয়েপ্ট পার্লা- 
মেন্টার কনফারেন্সে ১৯৩৫) ভারতীয় প্রাতানাধ 
দলের নেতা ছিলেন। মৃসাঁলম লগ প্রাতম্ঠার 
ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী ও স্বতন্ত্র নর্বাচনের 
পক্ষপাতী ছিলেন। মুসালম লশগ প্রাতিচ্চার 
ব্যাপারে, লশগের গঠনতন্ত্র রচনায় তাঁর সক্রুয় 
ভূমিকা ছিল। প্রদেশ 'নার্বশেষে ভারতীয় মুসল- 
মানদের ভাষা উর্দ--এই মত 'তাঁন প্রচার করেন। 
করাচীতে মততযু। [৩,১৩৩] 

আবদুল আউয়াল জোৌনপ7রশী, মওলানা (হ. 
১২৮০- ১৩৩৯) কাঁলকাতা। মওলানা কেরামত 
আলী জৌনপুরণী। পিতার নিকট প্রাথামক শিক্ষায় 
অল্পবয়সেই সমস্ত কোরান শরীফ মুখস্থ করেন। 
লক্ষেণীর 'ফাঁরগ্গী মহলের 'বখ্যাত মাদ্রাসায় উচ্চ- 
শক্ষা ও মওলানা আবদুল হাই লখনৌভশী এবং 
পাঁরশেষে মওলানা লুৎফর রহমান বর্ধমানীর 
নিকট আরবী সাহত্যে ব্যৎপাশ্ত লাভ করেন। 
হদীস ও তফসারে উচ্চতর শিক্ষার জন্য দুই বছর 
মক্কায় কাটান। দেশে ফিরে পূর্ব ও পশ্চিম বাওলায় 
ইসলামধর্ম প্রচারে আত্মানয়োগ করেন। প্রথম- 
শ্রেণীর বস্তা এবং আরবী ও উর্দু ভাষার লেখক 
হিসাবেও খ্যাতি লাভ করেন। আরবী ভাষায় 

সুআদ”, 'শরহে সাবৃআ মুআল্লাকা ও মুফপুল- 

মৃফৃতা”, “আন্নাফৃহাতুল আম্বার, প্রভাত 
পুস্তক রচনা করেন। তা ছাড়া 'বাভন্ন মাদ্রাসার 
কতকগ্াল ও উর্দা পাঠ্যপুস্তকেরও 
তন রচয়িতা । [১৩৩] 

আবদুল আলশী, নওয়াবজাদা, এ.এফ.এম. 
(2-৯৯১৪৭)। কাঁলকাতা। নওয়াব আবদুল 

লতাঁফ। কাঁলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয় থেকে এম.এ. 
পাশ করে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন (১৯০৬) । 
এীতহাঁসক ও গবেষণামূলক রচনার জন্য সাহ- 
তিক হিসাবে তান খ্যাত লাভ করেন। '9570291 
195 2700 1১755017 পত্রিকার সম্পাদক ?ছিলেন। 

১৯২১ খটী. ভারত সরকারের রেকর্ড-কশপার 

নিযুক্ত হন। ১৯৩৮ খপ. সরকারী চাকার থেকে 



আবদুল ওদঢদ, কাজশ 

অবসর-গ্রহণ করেন। 'বাভল্ল সময়ে ইাম্পরিয়াল 
লাইব্রেরীর লাইব্লেরিয়ানের কাজ করেছেন। ইন্ডিয়ান 
'িউাঁজয়ামের ট্রাস্টী বোর্ড ও হীণ্ডিয়ান হিস্উ- 
ধরক্যাল রেকর্ডস কমিশনের সেক্রেটারী 'ছিলেন। 
রোটারি ক্লাবের 'তাঁনই প্রথম ভারতীয় সভাপাঁতি। 
বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ঢাকা বশ্বাঁবদ্যালয়ের 
প্রীতচ্ঠা ও তার আধকার-সম্পাঁক্ত বাদানূবাদে 
তরি মল্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিনি বলেছিলেন, 
“পূর্ব বাঙলার মুসলমানগণ িনীতভাবে বগভঙ্গ 
রাহত আইন মানয়া লইয়াছে। ইহার পুরস্কার- 
স্বরূপ ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পকেট 
সংস্করণ স্থাপন করা হইতেছে।...দারদ্রু মসলমান 
সম্প্রদায়ের সংখ্যাগারম্ঠ সদস্যদের নাগালের বাঁহরে 
এই আবাসিক বিশ্বাবদ্যালয় একটি বিলাস মান্র।” 
[১৩৩] 
আবদল ওদুদ, কাজশী (১৮৯৬ - ১৯.৫.১৯৭০) 

নদীয়া। কাঁলকাতা প্রেসিডেন্পী কলেজ থেকে 
১৯১৮ খর, অর্থনশীতিতে এম.এ. পাশ করেন। 
অল্প বয়সেই বাংলা সাঁহত্যের সেবা আরম্ভ 
করেন। প্রথমে ঢাকার ইন্টারামাডয়েট কলেজে 
বাংলার অধ্যাপনা করেন এবং পরে টেক্সট-বুক 
কামটির সেক্রেটারী হন। সুবন্তা হিসাবে খ্যাতি 
লাভ করেন। মুসলমান সমাজে 'বাঁদ্ধির মস্ত" 
আন্দোলনে অগ্রণী ছিলেন। তাঁর রচিত 'কাবিগুরু 
গ্যেটে দে? খণ্ড) বাংলা সাহত্যের বিশেষ সম্পদ । 
রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র সম্পকে তাঁর 
হৃদয়গ্রাহী আলোচনা সাবশেষ মূল্যবান। বিশেষ 
করে 700670150) ০0 ৮১০৩728০916 কবির 

মনঃপতি ছিল। 4০7690155 7217591% “সমাজ ও 

সাহত্য”, “্বাধীনতা দিনের উপহার", "শাশ্বত 
বঙ্গ”, বাঙলার জাগরণ" প্রভাতি তাঁর উল্লেখযোগ্য 
গ্রন্থ। জীবনের শেষ অধ্যায়ে বিপুল পারশ্রমে 
হজরত মহম্মদের জীবনদ এবং কোরান অনুবাদ ও 
প্রকাশ করে গেছেন। বাংলা অভধানও রচনা 
করেন। [১৬,১৩৩] 

আবদ;ল করম, মৌলবা ৯,। চরাঁসমলিয়া-_ 
ফরিদপুর । 'নাঁস হতে কাঁরমা”, “ফজায়েলে হর- 
মায়েল', “ফাঁজলাতে হজব', 'মকিদল খালায়েক” 
'মফিদল ইসলাম" প্রভৃতি গ্রন্থের রচাঁয়তা। গ্রল্থ- 
গুল ১২৮৩-১৩০১ ব. মধ্যে প্রকাশিত। [১] 

আবদ;ল করিম, মৌলবশী২ (১৮৬৩ - ১৯৪৩) 
শ্রীহট্র। কাঁলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে 
অনার্সসহ ব.এ. পাশ করে (১৮৮৬) 'কিছবাদন 
কলিকাতায় আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। 
পরে স্কুলসমূহের সহকারী ইনূস্পেক্টর ও পরে 
বিভাগীয় ইনস্পেক্টর হন। বাঙালী মুসলমানদের 

[৩৯ এ আবদুল গফুর, কাজশি 

মধ্যে তিনি অন্যতম প্রথম স্কুলপাঠ্য-পুস্তক- 
রচয়িতা । তাঁর লেখা ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের 
ইতিবৃত্ত ১৮৯৮) বহাাদন প্রচালত 'ছিল। তান 
শ্রীহট্র ছান্র সম্মেলনে ১৯১৯), কাঁলিকাতা প্রোস- 
ডেন্সী মুসালম লীগ সম্মেলনে ১৯৩০), সুরমা 
উপত্যকা রাম্দ্রীয় সমাতিতে 0১৯২০) ও কলিকাতায় 
ণনাখল ভারত মূসালম লীগ কনফারেন্সের অভ্য- 
না কাঁমাটতে (১৯২৮) সভাপাঁতত্ব করেন। 
কাীন্সল অব স্টেটে বাঙলার অন্যতম প্রাতিনাধ 
1ছলেন। দাঁরদ্র ও মেধাবী ছাদের বৃত্ত 'দতেন। 
মৃসলমানদের শিক্ষার জন্য ৫০ হাজার টাকার দৃ”ট 
বাঁড় দান করেন। অবসর-গ্রহণের পর কাঁলকাতায় 
বাস করতেন। রাঁচিতে মৃত্যু। [১৩৩] 

আবদুল কাঁরম, সাহিত্যাঁশারদ (১৮৭১ - 
১৯৫৩) সংচক্ুদণ্ডী- টট্টগ্রাম। বাংলা সাহত্যের 
ক্ষেত্রে তানি প্রাচীন পধাথর সংগ্রাহক ও সম্পাদক- 
রূপে খ্যাতিমান ছিলেন। পটিয়া হাই স্কুল থেকে 
১৮৯৩ খুশী. প্রবোশিকা পরণক্ষা পাশ করে চট্টগ্রাম 
কলেজে আই.এ. ক্লাশে ভার্তি হন। অসুস্থতার জন্য 
পড়া শেষ করতে পারেন 'নি। ২৮ বৎসর স্কুল 
ইন্স্পেক্টর অফিসে কেরানীর কাজ করে ১৯৯৩৪ 
খু. চাকরিতে অবসর-গ্রহণ করেন। রচিত গ্রল্থ : 

বাংলা সাহিত্য” ঞ্েনামূল হক সহ)। সম্পাঁদত 
গ্রন্থ : শেখ ফয়জুল্লাহর ণগোরক্ষাবজয়”। বাঁতি- 
দেবের 'মৃগলব্ধ” ও আলিরাজার 'জ্ঞানসাগর ৷ মধ্য- 
যুগের বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে বহ প্রবন্ধ রচনা 
করেন। চট্টগ্রামের সুধী সমাজ তাঁকে 'সাহত্য- 
বিশারদ” উপাঁধ দেন। [১৩৩] 

আবদুল গনি, খাজা, নবার বাহাদ;র, কে.স. 
এস.আই, (১৮৩০ - ১৮৯৬) ঢাকা । খাজা আল 
মোল্লা । বিখ্যাত দানবর। তাঁর পূর্বপৃরুষেরা 
ব্যবসা-ব্যপদেশে কাশ্মীর থেকে ঢাকায় আসেন। 
সবর্ধমের সাধক আবদুল 'বাঁভল্ল সংকাজে বহ্ 
লক্ষ টাকা দান করে গেছেন। এ ছাড়াও প্রাঁতাঁদন 
&০ থেকে ১০০ টাকা গরশবদের দান করতেন। 
ঢাকা নগরশতে জলের কল স্থাপনের জন্য ই লক্ষ 
টাকা দেন। ১৮৭৭ খ্, নবাব উপাধি বংশগত 
হয়। [১,৭,২৫,২৬] 

আবদঢল গফার, কাজশ (- ১৩৪৪ ব.) 
সূলতানপুর-খুলনা। ১৮/১৯ বছর বয়সে গুরু- 
ট্রোনং পাশ করে কিছাঁদন শক্ষকতা করেন। 
পরে কম্পাউণ্ডারশ পড়েন। ঢাকা মোঁডক্যাল স্কুল 
থেকে পাশ করে চাকার করলেও তান আত্মমর্যাদা 
রক্ষা করে চলতেন। পার্ণয়া রেল 'বিভাগে কাজ 
করার সময় উচ্চপদস্থ সাহেবের এক অসম্মানজনক 



আবদুল গফুর িদ্দিকণ 

কথার [বিরুদ্ধে নালিশ করে তিনি ২০০ টাকা 

ক্ষাতপুরণ আদায় করেন। ভাগলপুরে কাজ করা 
কালে সেখানে উধর্তিন 'সাভিল সার্জনের ব্যবহারে 
বিরন্ত হয়ে চাকরি ছেড়ে স্বাধীনভাবে চিকিৎসা 
বাবপায় শুরু করেন। এক দূর্ঘটনায় আহত হয়ে 
উদ্থানশন্তি-রাহত হন। এই সময় তাঁর স্ত্রী ডান্তারী 
[শখে ন্িপুরা রাজো কাজ নেন এবং স্বামীকে 
সেখানে স্থানান্তরিত করেন। আগরতলায় কাজা 
সাহেব ও তাঁর স্পা বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। 
তিনি প্রা্মসমাজের উপাসনা-প্রণালী গ্রহণ করে- 
ছিলেন এবং নিরামষাশী 'ছিলেন। মৃত্যুর পর 
তাকে দাহ করা হয়। তাঁর পূত্র রাঁৰ কাজশ 
সংগীঁতজ্ঞ ও শিল্পী হিসাবে পারাচাত লাভ করেন। 
[১] 

আবদ;ল গফযর দিদদিকী ০১৮৭৫ - ১৯৬১) 
খাসপুর--চব্বিশ পরগনা । পথ সাহতা এবং পুরা- 
তু বিষয়ে তাঁর আলোচনা এবং গবেষণামূলক 
প্রবন্ধাবলণ বাংলা সাহত্যের উল্লেখযোগ্য সম্পদ । 
তাঁর রচিত শবষাদ 'সম্ধুর এীতহাসিক পটভুঁমি' 
গ্রন্থাট পাকিস্তান স্থাপনের িছুকাল মধ্যে 
প্রকাশিত হয়। শততুমীর' তাঁর অপর এক গ্রল্থ। 
পৈইকসত্রে কাঁলকাতায় একটি প্াথপ্রকাশনীর 
মলক ছিলেন এবং সেখান থেকে বহু দোভাষণ 
পি প্রকাশ করেন। 1১৩৩] 

আবদ্ল জদ্বর (?- ২১.২.১৯৫২)। পাঁকি- 
সতানে বাংলা ভাষাকে রাশ্ট্রগয় ভাষার মর্যাদা দানের 
দাবিতে ঢাকায় ষে ছাত্র আন্দোলন শুরু হয় তাতে 
অংশগ্রহণকালে ইনি এবং রফিক উদ্দিন মোঁডক্যাল 
কলেজ হোস্টেলের সামনে পাঁলশের গলিতে 
মতুাপ্রণ করেন। 1১৮] 

আবদ;ল জব্বার, নবাব, খান বাহাদদর, দি. 
আই,ই. (৯৮৩৭ -০) পাহাড়হাটি-_বর্ধমান। গোলাম 
আসগর জাহেদশী। তৎকালণন উচ্চপদ প্রধান সদর 
আমীনর্পে সাঁওতাল বিদ্রোহণদের (১৮৫৫) 
ব্যাপারে সরকারপক্ষকে নানা পরামর্শ 'দিয়ে সাহাযা 
করেন। মন্তবে শিক্ষা শুরু করে ফারসণ ভাষা, 
গণিত ও ধ্মশাস্মে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। পিতার 
সম্মতি ছাড়াই মোঁদনখপুরের সরকার স্কুলে 
পাডেন। কলিকাতা মাদ্রাপা থেকে প্রবোশকা পাশ 
করেন এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে ভার্ত হন। 
১৮৫৯ খা, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও অল্প পরেই 
গাইবান্ধার মহকুমা হাকিমের পদ লাভ করেন। 
১৮৭৬ খ্যাঁ. প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ও ১৮৮৪ 
খী. বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভার সদস্য হন। 
১৮৯৫ থা. সরকারী কাজ থেকে অবসরপ্ব 
ছুটি নিয়ে তানি মক্কায় তাঁর্থ করতে যান। ১৮৯৭ 

[ ৪০ ] আবদুল লতিফ 

খুধ. থেকে পাঁচ বছর তিনি ভূপালের প্রধান মল্দীর 
পদে নিষুস্ত ছিলেন। এই কাজেও ভূপালের আর্থক 
ব্যবস্থা, শাসন ও বিচার বিভাগের প্রভূত উন্নাতি 
করে কর্মদক্ষতার পাঁরচয় দেন। বিশেষ করে 
ভূপালের ভূঁমিরাজস্ব বিষয়ে ন্রিশ বছরের জমা 
বন্দোবস্ত করে জমি তথা কৃষকের অবস্থার উন্নতি 
করেন। কাঁলকাতায় বাসকালে মুসলমান সম্প্রদায়ের 
সকল কাজেই উৎসাহ দেখাতেন। ৩.১২.১৯০৯ 

খু. টাউন হলে অনুষ্ঠিত রাজনোতিক সভায় 
সভাপাঁতর্পে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের 
উপর অত্যাচারের প্রাতবাদ করেন। পরাপ্ার 

রক্ষণশীল মুসলমান ছিলেন। চালচলনে তান 
প্রাচীন ধারা মেনে চলতেন এবং আধুঁনকদের 
[নিন্দা করতেন। লাট সাহেবের 'নমন্তরণে গিয়ে 
ধর্মীনাষদ্ধ খাদ্য গ্রহণে অসম্মতি জানিয়ে আহার 
করেন নি। সরকার চাকরিতে ও উজীররূপে 
ধর্মীনরপেক্ষ বিচারের জন্য প্রশংাসত হন। 
মুসলমান মেয়েদের ধর্মীশক্ষার জন্য তান দু"ট 
উর্দু প্ীস্তকা ও বাংলা ভাষায় 'ইসলাম ধর্ম 
পাঁরচয়' গ্রন্থ রচনা করেন। ব্যান্তগরত জীবনে দান- 
শীলতার জন্য খ্যাত ছিলেন। তাঁর পত্র আবদুল 
মুমম বঙ্গীয় প্রাদেশিক 'সাভল সাঁভসের প্রথম 
মুসলমান িবভাগীয় কামিশনার। 1৭8] 

আবদ।ল জব্বার, শেখ (2- ১৯৬৯) হুগলী । 

পাঠ শেষ করে পণ্টাশের শেষ দশকে কাঁলকাতায় 
আসেন। '্বাধীনতা" পান্রকার কিশোর বিভাগে, 
“পাঁবচয়', "তুজ্কোণ', নন্দন, প্রভাতি পন্র-পান্নকায় 
তাঁর কাঁবতা প্রকাশিত হয়েছে । কমযযানস্ট আন্দো- 
লনের সাক্রুয় অংশদার 'ছিলেন। কৈশোরোত্তীর্ণ 
এই কবি অপুম্টজানিত রোগে প্রায় বিনা চিকিৎসায় 
অকালে মারা যান। [৩২] 

আবদল লাঁতিফ, নবাব, খান বাহাদুর, সি. 
আই.ই. (১৮২৮-১০.৭,১৮৯৩) রাজাপুর 
ফারদপুর। কাজশ ফাঁকর মোহম্মদ। ইসলাম 
ইতিহাসের খ্যাত খাঁলদ বীন ওয়াহণদের 
বংশধর। [তাঁন কাঁলিকাতা মাদ্রাসায় [শিক্ষা শেষ 
করে আযাংলো-আ্যারাবক অধ্যাপকরূপে কাজ করেন। 
১৮৪৮ খডী, ডেপুটি ম্যাঁজস্ট্রেটে, ১৮৫২ 
খ্ী. ম্যাজিস্ট্রেটে ও ১৮৫৪৩ খত, বাঙলা- 
বিহার-উীড়ষ্যার জাস্টিস অফ পণস্ [নধূন্ত হন। 
সরকারী কর্মচারী হলেও নীলকর সাহেবদের 
অত্যাচার বিষয়ে 'তাঁনই প্রথম আলোকপাত 
করেন (১৮৫৩)। কলাবোয়ারে কর্মরত ডেপুটি 
ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে নধজকরদের বিরুদ্ধে দাঁড়য়ে 
রায়তদের পক্ষাবলম্বন করোছলেন। সরকারণ কর্ম- 
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চারী হিসাবে দক্ষতা ও সুনামের পুরস্কারস্বরূপ বাংলা বিভাগে যোগ দেন। পরে তান এ বিভাগের 
১৮৮৪ খটী. অবসর-গ্রহণের আগে ভারতীয় 
কমচারীদের মধ্যে সর্বোচ্চ পদ ও বেতনের 
আঁধকার হন। ১৮৬২ খ্ী, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
সভার সভ্যপদ লাভ করেন। এই পদে 'তাঁনই 
প্রথম মুসলমান। ১৮৬৩ খড়. কলিকাতা 'বশ্ব- 
$বদ্যালয়ের ফেলো 'নর্বাঁচত হন এবং মহামেডান 
'লটারারী সোসাইটি স্থাপন করেন। মুসলমানদের 
মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্য তানি সর্ব তোভাবে চেষ্টা 
করেন। ১৮৭০ খন. ওয়াহাবী আন্দোলনের সময় 
সরকারকে সাহায্য করেন। তুরস্ক ও সার্বয়ার 
মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে তুকীদের সাহায্যকজেপ 
একাঁট সভা আহবান করেন ১৮৭৬) এবং তুকীর 
সূলতানকে সাহাধ্যদানের জন্য মহারাণশর কাছে 
আবেদন জানান। সুলতান তাঁকে সম্মানজনক 
উপাঁধ 'দয়োছিলেন। ১৮৮৫ খ্যী. তান ভূপালের 
অস্থায়ী প্রধানমল্ত্র নিবষুন্ত হন। ২ জুন ১৮৮০ 
খু, "ইন্ডিয়ান 'মরর' ছিখোছল_ দেশের উন্নাতি- 
[বধায়ক প্রীতাঁট আন্দোলনেই খান বাহাদুর আবদুল 
লাঁতফ অগ্রণী ছিলেন। [৯,৮,২৬,৩১,৪১] 

আবদুল সোভান। ১৮৫৭ খী. 'সপাহী 
দ্রোহের সময় ফাঁরদপুর জেলার ফেরাজী নায়ক 
আবদুল সোভান খাজনা হাসের দাবিতে ইংরেজ 
সরকারের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহাত্মরক কার্যকলাপে 
অংশগ্রহণ করেছিলেন। আবদুল ওয়াহাব-সম্ট 

আন্দোলন সরকার দমননশাতির ফলে 
স্তিমিত হয়। বাঙলাদেশে ওয়াহাবী আন্দোলনের 
সমর্থকদের “ফেরাজন* নামে আভাহত করা হত। 
ফাঁরদপুর এবং বাখরগঞ্জ অণ্চলে অনেক পরেও 
এই আন্দোলন মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে । আমশর 
খাঁ এমনি এক কৃষক আন্দোলনের নেতা 'ছিলেন। 
[৫৫,৬৬৬] 

আবদ;ল হাই, মঃহম্মদ 0১৯১৯ - ১৯৬৯) মারচা 
_ম্ার্শদাবাদ। রাজশাহী থেকে আই.এ., ঢাকা ব*ব- 
শবদ্যালয় থেকে বাংলায় অনার্সসহ বি.এ. (১৯৪১) 
ও প্রথম শ্রেণীতে এম.এ. পাশ, করেন। মুসলমান 
ছাত্রদের মধ্যে 'তাঁনই সর্বপ্রথম ঢাকা িশ্ব- 
বদ্যালয় থেকে বাংলা অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে 
উত্তীর্ণ হন। ১৯৫২ খু. লম্ডন বিশ্বাবদ্যালয় 
থেকে ধ্যনিবিজ্ঞানে কাতিত্বের সঙ্গে এম.এ. পাশ 
করেন। তাঁর 1থাঁসসের বিষয় ছিল “4 55৫5 ০£ 
25515 2100 72521128002 1) 86107251171 

বাংলা ভাষাবিজ্ঞান, 'বশেষত ধবানতত্ব সম্পকে 
তাঁর অবদান উল্লেখযোগা। দেশাঁবভাগের পূব 
পযন্ত কৃফনগর সরকারণ কলেজে বাংলার অধ্যাপক 
ছলেন। ১৯৪৭ খ্ঃ.-র পর ঢাকা [বিশ্ববিদ্যালয়ের 

অধ্যক্ষ-পদে উন্নীত হয়োছলেন। তাঁর রাঁচিত 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'ধ্বানাবিজ্ঞান ও বাংলা ধৰানতত্, 
বাংলা সাহত্যের হাতিবৃত্ত', 4718410107581 ০91- 

0016 10 76950 2১210195191), ডে. শহলদুল্লাহ 

সহযোগে )। ঢাকা 'বশ্বাবদ্যালয়ের বাংলা 'বভাগ 
থেকে 'সাহত্য পান্রকা"'র প্রকাশন ও সম্পাদনা তাঁর 
অন্যতম কীর্ত। [৩২,১৩৩] 

আবদুল হাকিম (আনু. ১৬২০- ১৬৯০) 
সন্দীপের সুধারাম- চট্টগ্রাম । শাহ আবদুর রজ্জাক । 
এই কাঁবর আটখানি কাব্যগ্রন্থ পাওয়া 'গিয়েছে। 

: 'ইউস্ফ জালখা,, 'লালমতী", 'সয়ফুল- 
মূলক', “শহাবুদ্দীন-নামা', “নূর-নামা”, 'নসশহৎ- 
নামা", “চার মকাম ভেদ", “কারবালা ও শহর- 
নামা? । কাব্যগ্বাল এককালে 'ব্রপুরা থেকে বাখরগঞ্জ 
পর্য্ত সমগ্র অঞুলে প্রচালত 'ছিল। [১৩৩] 

আবদুল হামদ খান ইউস;ফজায়ী (১৮৪৫ - 
১৯১০ 2) চাড়ান-_ময়মনাঁসংহ । এই কাঁবর রাঁচিত 
কাব্যগ্রন্থ “উদাসী” (১৯০০) 'তনাঁট কাহনন- 

কাব্যের সঙ্কলন ডেদাসী, িরণপ্রভা ও অরুণ- 
ভাতি)। হান এবং মীর মশাররফ হোসেন একই 
সময়ে ময়মনাসংহ দেলদুয়ার এস্টেটের দুই অংশের 
ম্যানেজার ছিলেন । “আহমদ” নামে একটি পাক্ষিক 
পান্রকা সম্পাদনা করেন। মীর মশাররফ হোসেনের 
গাজী মিয়ার বস্তানী” উপন্যাসে হান একাঁট 
প্রধান চারন্ররূপে আঁঙ্কত হয়েছেন। [১৩৩] 

আবদুল হাঁলম গজনভশ, স্যার (১৮৭১৯ - 
১৯৫৬) দেলদুয়ার--ময়মনাসংহ। জামদার পাঁর- 
বারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৬ খ, সরাট কংগ্রেস 
আধবেশনে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বিরোধিতা করে 
কংগ্রেস ত্যাগ করেন। নিজস্ব মতামতের উপর 
তিনি যথেম্ট গুরুত্ব 'দিতেন। এজন্য ইংরেজরা 
তাঁর জ্যেন্চভ্রাতা আবদুল কাঁরম গজনভশ থেকে 
পৃথক বুঝাবার জন্যে তাঁকে ভুল গজনভ*' 
(৬/1:0706 010227৬1)--এই আখ্যা গদয়োছিল। 

বিখ্যাত ব্যারস্টার এস. আর. দাস তাঁর ঘাঁনচ্ঠ 
বন্ধু 'ছিলেন। ব্যবসায়ী 'হসাবে বিদেশের সঙ্গে 
তাঁর লক্ষ লক্ষ টাকার আদান-প্রদান ছিল। এই 
ব্যাপারে ব্যারস্টার দাস বহু লক্ষ টাকা খণ 'দয়ে 
এক দারুণ 'িপান্ত থেকে তাঁকে বাঁচান। ১৯২৬ - 
৪৫ খুশী, পর্যন্ত ভারতশয় ব্যবস্থা পাঁরযদের 
সদস্য ছিলেন। গোলটোবিল বৈঠক ১১৯৩০- ৩২) 
ও জয়েন্ট পার্লামেন্টার কামাঁটির সদস্য হিসাবে 
স্বতম্ত্র 'নর্বাচনের দাবিতে অনড় থাকেন। তান 
আববাহত ছিলেন। [১৩৩] 

আবদ;ল্লাহেল কাশী, সওলানা আোহাম্মদ 
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(৯৯০০-১৯৬০)। আদ নিবাস সলতানপহ্র- 

চট্টগ্রাম। জল্ম মাতুলালয় বর্ধমানের টুব গ্রামে । 

পতা মওলানা আবদুল হাদী দিনাজপুর জেলার 

বাস্তআড়া গ্রামে স্থায়িভাবে বাস করতেন। বাল্য 

দাতার কাছে উর্দু ও ফারসী এবং পিতার 

ধাছে আরবণ ভাষা শেখেন। পরে পিতার প্রাতিম্ঠিত 

মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণ করেন। শেষে হৃগলাঁ মাদ্রাসা 

ও কঙগিকাতা মাদ্রাসায় আযাংলো-পারশিয়ান বিভাগে 

ভার্ত হয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা, পাশ করেন। 

সেন্টজোভিয়ার্স কলেজে বি.এ. পড়ার সময় ১৯১৯) 

1খলাফত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ইংরেজী শিক্ষা 

বঙ্জন করেন। এই সময় 'আলহেলাল' পাঁত্রকার 

সম্পাদক মওলানা আবুল কালাম আজাদের 

সংস্পর্শে আসেন এবং আজাদ সাহেব তাঁকে বঙ্গীয় 

প্রাদেশিক খিলাফত কাঁমাটির পক্ষ থেকে ঢাকায় 

পাঠান। পরে কাঁলকাতায় ফিরে আকরম খাঁ 
সম্পাদিত খিলাফত কাঁমাটির মুখপত্র উর্দু দৈনিক 
পন্তিকা 'যামানা'র সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেন 

এবং সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক গ্রেপ্তার হলে 

(১৯২১) তান প্রকার সম্পাদনার দায়ত্ব গ্রহণ 
করেন। জমঈয়াতে উলমোয়ে বাংলার সহকারী 
সম্পাদক নিযুন্ত হন (১৯২২)। ১৯২৪ খুশী, 
তান গনজে সাপ্তাঁহক পান্রকা “সত্যাগ্রহণ প্রকাশ 
করেন। হোসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দীর সহকাঁর- 
রূপে ইণ্ডিপেশ্ডেন্ট মুসালম পার্টির সংগঠন ও 
প্রচারণার কাজে অংশ নেন। তান এ দলের সেকে- 
টারশও হয়োছলেন। কংগ্রেসের আইন অমান্য 
আন্দোলনে যোগ দেবার পূর্ব পযন্তি ১৯৩০) 

তিনি সমগ্র বাঙলা দেশে, বিশেষ করে উত্তর, 
পশ্চিম ও পূর্ব বাঙলায় ব্যাপকভাবে ইসলাম 
প্রচারকার্ধ চালান, মুসলমানদের মধ্যে বহু কলহ- 

1ববাদের মীমাংসা করেন এবং অনেক ঈদগা ও 
মাদ্রাসা স্থাপন করেন। আইন অমান্য আন্দোলনে 
বন্তৃতা দেওয়ায় গ্রেপ্তার হন । রংপুর জেলার হারাগ্াছ 

বন্দরে অনুষ্ঠিত উত্তরবগ আহলে হাদীস সম্মেলনে 
৫১৯৩৫ "ভান 'বাঁশম্ট ভঁমিকা গ্রহণ করেন। 

দলীতে অনাষ্ঠত 'নাীখল ভারত জাতশয়তাবাদশ 

মুসালম কনফারেন্সে (১৯৪০) এবং নাঁখল ভারত 
আহলে হাদীস সম্মেলনে (১৯৪৪ ও ১৯৪৬) 
তান যোগ দেন! ১৯৪২ খুস পাব হজব্রত 

পালন করেন। তাঁর প্রথম মাঁসক পাত্রকা 'তর্জ- 
মানূল হাদীস" ১৯৪৯ খত. প্রকাশ করেন। তাঁরই 
প্রচেষ্টায় ও সম্পাদনায় সাস্তাঁহক পান্রিকা "আরাফাত, 
আত্মপ্রকাশ করে (১৯৫৭)। অসংস্থ শরীর নিয়েও 

ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সভাসমাততে যোগ 
দিতেন। উদ ও আরব ভাষায় ক্ষদ্রবৃহৎ ২৬টি 

[৪২ | 
আব তোরাপ খাঁ 

গ্রল্থ তান রচনা করেন। ঢাকায় মৃত্যু ; দিনাজপ-রে 

স্বগ্রামে তাঁকে সমাহিত করা হয়। আবদণ্ল্লাহেল 

বাকশ তাঁর অগ্রজ। [১৩৩] 
আবদযল্লাছেল বাকী, মওলানা মোহাম্মদ 

(১৮৮৬/৯০-১৯৫২)। আঁদ নাস সুলতান- 

পূর- চট্টগ্রাম । বর্ধমানের টুব গ্রামে মাতুলালয়ে 

জল্ম। পিতা মওলানা আবদুল হাদী (১৮৪১ - 

১৯০৬) কোরান, হদীস, ফিকৃহ প্রভাতি শাস্তে 

সূপাণ্ডত ছিলেন। মাতা উম্মে সালামও ধর্মপরায়ণা 

[ছিলেন। ধর্মমতের জন্য পিতা স্বগ্রাম ছেড়ে 

দিনাজপুরের বাস্তিআড়া গ্রামে স্থাঁয়ভাবে বাস 

করতে থাকেন। মোহাম্মদ বাকণ প্রথমে রংপনরের 

এক মাদ্রাসায় পড়েন, পরে উত্তর ভারতের কানপহরে 

জামিউল উলুম নামে মাদ্রাসায় ভার্ত হয়ে আরবী 

সাহিত্য, ইতিহাস ও হদীস শাস্ত্রে ব্ুৎপাত্ত লাভ 

করেন। কুঁড় বছর বয়সে 'পতার মৃত্যুর পর 'তাঁন 
তাঁর স্থলে উত্তরবঙ্গ্থ জামা-আতে আহলে 
হাদশসের দায়ত্ব গ্রহণ করেন। দেশের 'শাক্ষিত 
সমাজের জন্য গঠিত তদানীন্তন মুসালম প্রাঁতিষ্ঠান 
'আনজুমান-ই উলামা-ই-বাংলা'-র সংগঠনে তান 
একজন প্রধান উদ্যোন্তা গছলেন। গখলাফত এবং 
অসহযোগ আন্দোলনেও তানি সাক্য় অংশ গ্রহণ 
করেন। আইন অমান্য আন্দোলনে তান গ্রেপ্তার 

হন (১৯৩০)। ১৯৩২ খ্ডী. ১৪৪ ধারা ভঙ্গ 

করে কারাবরণ করেন। পরে তান ফজলুল হক 
গঠিত প্রজা আন্দোলনে যোগ দেন (১৯৩৩) এবং 

হন (১৯৩৪)। পাকিস্তান আন্দোলন জোরদার 
হলে তিন মুসালম লীগে যোগ দেন (১৯৪৩)। 
অবিভন্ত বাঙলার ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ১৯৪৬) 
এবং পাকিস্তান প্রাতষ্ঠার পর পূর্ব পাকিস্তান 
(অধুনা বাংলাদেশ) মুসালম লীগের সহ-সভার্পাত 
ও পরে সভাপাঁত 'ছলেন। 'তনি একই সঙ্গে 

পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশক ব্যবস্থা পাঁরষদ্, 
পাঁকস্তান গণ-পরিষদ ও কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি 
বোর্ডের সদস্য মনোনীত হয়োৌছলেন। “পীরের 
ধ্যান” নামে তান এক পুস্তিকা এবং কোরান, 
হদীস ও ইসলামী ইতিহাস সম্পর্কে বহ প্রবন্ধ 
রচনা করেন। 1১৩৩] 

আব তোরাপ খাঁ ১৮শ শতাব্দী)। সন্দীপের 
শৌর্যবীর্যশালশ জাঁমদার আবু তোরাপ এক সময় 

অন্যানা জামদারদের বতাঁড়ত করে সমস্ত 

সন্দীপের আধিকর্তা হয়োছিলেন। 'তাঁন ইংরেজ 
শাসক নিয়োজত সন্দীপের ক্ষমতাশালী আহাদ-দার 
রোজস্ব-সচিব) গোকুল ঘোষালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোষণা করেন (১৭৬৯)। ইংরেজ সৈন্যের সহ- 



আবুবকর সিদৃদশীক 

যোঁগিতায় কৃষক ও হতসর্বস্ব জাঁমদারদের এই 
বিদ্রোহ দমিত হয়। 1৫৬] 

আবুবকর সিদ্দীক, মওলানা (১২৫৩ - 
১৩৪৫ ব.) ফুরফুরা-হুগলশী। শৈশবে 'পিতৃ- 
ধবয়োগ ঘটে। মাতার বত্ধে প্রারথমক শিক্ষা ও 
হুগলণ মাদ্রাসায় উচ্চাশক্ষা লাভ করেন। অধ্যয়ন- 
কালে কালিকাতার বিখ্যাত সাধক সুফী ফতেহ 
আলার স্নেহভাজন 'ছলেন। কর্মজীবনে ইসলাম 
প্রচার, মুসালম সমাজ থেকে অনাচার ও কুসংস্কার 
দূরীকরণ ও ইসলামাঁবরোধী আক্রমণ প্রাতরোধ- 
কার্যে আত্মানয়োগ করেন। বিশিষ্ট বস্তা ও লেখক 
[হসাবে সপাঁরচিত হন। “সল্নাত আল জামাত”; 
হানাফী", "শারয়তে এসলাম", হেদায়াৎ, “নেদায়ে 
ইসলাম" প্রভৃতি মুসালম বাঙলার পুনর্জাগরণের 
অগ্রদূতর্পশ 'বাভন্ন পন্র-পান্রকার পৃল্ঠপোষকতা 
করেন। অনেকগুলি শিক্ষা-প্রাতষ্ঠানের স্থাপাঁয়তা। 
স্বগ্রামে মৃত্যু। [৯১৩৩] 

আবুল কাসেম, মোলবী (১৮৭২? - অক্টো, 
১৯৩৬) বর্ধমান। অভিজাত মুসলমান পরিবারে 
জল্ম। 'ব.এ. পাশ করবার পর ভূপাল রাজ্যের 
প্রধানমন্মী আবদুল জব্বার ধেঁপতৃব্য) সাহেবের 
প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজ করেন। কিছুদিন পরে 
চাকার ছেড়ে সুরেন্দ্রনাথের সহকমশি হিসাবে বঙ্গ- 
ভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেন। 
কংগ্রেসের সঙ্গোও ঘানিম্ঠভাবে যস্ত 'ছিলেন। বাঙলা 
ও পরে ভারতের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। 
মুসাঁলম লীগ, খেলাফত কাঁমটি প্রভৃতির সঙ্গে 
তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। [১] 

আবুল ফজল আবদুল কাঁরম, মৌলবণী খন্দকার 
(2-১৯৪৬) সেহ-রাতৈল- টাঙ্গাইল । সম্পূর্ণ 
কোরান শরীফ বাংলায় মুল আরবীসহ) অনুবাদ 
এবং আমপারার কাব্যানুবাদ করেন । প্রথমে টাঙ্গাইল 
1বন্দুবাঁসনশ হাই স্কুলের হেড মৌলবী ও পরে 
কলিকাতা 'বি*ববিদ্যালয়ের ছাপাখানায় আরবী ও 
ফারসর প্রুফ-রীঁডার হন। অবসর-গ্রহণের পর 
কাঁলকাতায় "দারুল ইশারত, নামে একাঁট প্রকাশনা 
প্রাতষ্ঠান স্থাপন করেন। [১৩৩] 

জব্ল বরকত (?- ২১.২.১৯৫২)। পর্ব 
পাকিস্তানের ভাষা আম্দোলনের শহশীদ। এম.এ. 
(রাষ্ট্রবিজ্ঞান) ফাইনাল ইয়ারের ছান্র ছিলেন। 
পুলিসের গাাঁলতে রন্তক্ষরণের ফলে তাঁর মৃত্যুর 
খবর ঢাকায় জনসাধারণের মধ্যে এমন কি পাঁরষদ্ 
ভবনেও 'বপুল আলোড়ন তুলেছিল। 1১৮] 

আবুল হায়াত, জনাব (১৮৮৯ - ৮.৩.১৯৬৮)। 
কষক আন্দোলনের এই কর্ম ১৯৩৬ খু. থেকেই 
কৃষক সভার কাজ করতেন। সারা ভারতের কৃষক 

[৪৩ ] আৰ; হোসেন সরকার 

কাঁমাটির সভ্য, অনেক বছর বর্ধমান জেলার কৃষক 
কঁমিটর সভাপাঁত ও প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের 
(১১৪৫) সভাপাঁতি-পারষদের সভ্য 'ছিলেন। 
[১২৮] 

আবুল হ7সেন৯ (১২৬৯ ব.-?) বাগনান-- 
হুগলী । কলিকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষা শেষ করে 
[িলাত ও পরে ইউরোপ থেকে আমোরকা যান। 
সেখানে চিকিৎসাবদ্যায় এম.ড. উপাঁধ পান এবং 
বিজ্ঞান বিষয়ে প্রচুর পড়াশুনা করেন। গ্রন্থকার 
হিসাবেই তান বিশেষ পাঁরাচিত। নিজ উদ্ভাবত 
হোসেনী-ছন্দে ্বর্গারোহণ”। যমজ ভাগনী", 
জীবন্ত পুতুল" প্রভাতি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। 
[১] 

আব্ল হসেন ২ (১৮৯৬ -১৯৩৮) কাউীরয়া 
-যশোহর। অর্থাবদ্যায় এম.এ. ও 'বি.এল, পাশ 
করে প্রথমে কলিকাতার হেয়ার স্কুলে ও পরে 
ঢাকা 'বশ্বাবদ্যালয়ে অর্থনীতি ও বাণজ্য ভাগে 
লেকচারার ও মুসালম হলের হাউস 1টউটরর্পে 
কাজ করেন। এই সময় তান "মাস্টার অব ল, 'ডিগ্রস 
লাভ করেন। বাঙালশ মুসলমানদের মধ্যে তাঁনই 
প্রথম এই 'ডাগ্র পান। রাঁচত গ্রল্থাবলী : "বাঙালশ 
মুসলমানের 'শক্ষাসমস্যা”, "বাঙলার নদীসমস্যা, 
বাঙলার বলশী” "শতকরা পয়তাল্লশের জের" 
'সদ- রিবা ও রেওয়াজ', ণনষেধের বিড়ম্বনা", 
0751095 ০0£ 3617291”) ২61151011/ ০01 17519(9 
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17 31110151) [11019 প্রভীতি। এ ছাড়া বহু পন্র- 

পন্িকার পৃঙ্ঞপোষক ছিলেন। ঢাকার "মুসলিম 
সাহিত্য সমাজ'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও বাঙলার 
গবধানসভা কর্তক গৃহীত ওয়াকৃফ আইনের মূল 
খসড়ার রচাঁয়তা। [১৩৩] 

আব; হোসেন সরকার (১৮৯৪ - ১৯৬৯) 
রংপুর জেলা । ছাঘ্রাবস্থায় স্বদেশী আন্দোলনে 
যুস্ত থাকায় ১৯১১৯ খ, গ্রেপ্তার হন। ১৯১৫ 
খু. প্রবেশিকা ও পরে বি.এল. পাশ করে রংপুরে 
ওকালাঁত শুরু করলেও কংগ্রেসের জাতীয় আন্দো- 
লনে ব্যস্ত থাকায় আইন ব্যবসায়ে মন দেন 'না 
কয়েকবার কারাবরণ করেন। কংগ্রেসের সঙ্গে 
মতাঁবরোধ হওয়ায় ১৯৩৫ খুশী, ফজলুল হকের 
সহকর্মী হিসাবে কৃষক প্রজা পার্টির নেতা হন 
এবং ১৯৩৬ খু, এ পার্টর 'টাকটে বগ্গণয় 
আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। পাকিস্তান 
প্রাতম্ঠত হলে 'তাঁন পূর্ব পাকিস্তানের রাজ- 
নশীততে যোগ দেন। ১৯৫৪ খু, প্রাদেশিক 
নির্বাচনে তান ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী 
ও সহরাওয়ার্দশর নেতৃত্বে সাম্মীলত 'বিরোধী দলণয় 



আব্বাস উদ্দীন আহমদ 

যুত্তফ্রন্টের টিকিটে প্রাদোশক আইন সভার সদস্য 

নির্বাচিত হন! ১৯৫৫ খু. অল্পাদনের জন্য 

পাকিস্তান কেন্দ্রণয় সরকারের অন্যতম মল্তী হন। 
জুন ১৯৫৫- আগস্ট ১৯৫৬ খী. পূর্ব পাকি- 
তানের প্রধানমল্পশ ছিলেন । ন্যাশনাল ডেমোরেটিক 
ডি অন্যতম নেতা (১৯৬৭)। (১৩৩] 

আব্বাস উদ্দীন আহঙ্দ (১৯০১ - ১৯৫৯) 
পপপ।মপুর-কুচাবহার। জাফর আলী আহমদ । 

প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী । শৈশবে বলরামপুরে ও পরে 
কুচবিহারে এবং রাজশাহী কলেজে শিক্ষালাভ 
পরেন। এই কণ্ঠাশঙপী কাজী নজরুলের সঙ্গো 
পারাঁচিত হলে তাঁর অনুরোধে কাঁলকাতায় এসে 
গ্া/মোফোন রেকর্ডে গান করেন। তাঁর প্রথম 
পেকর্ড “কোন বিরহণর নয়নজলে বাদল ঝরে গো'। 
অঁর রেকর্ডকরা গানের সংখ্যা কমপক্ষে সাত শ।। 
[তান ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালগ প্রভৃতি গানই বোশ 
রেকর্ড করেছেন। শহুরে জীবনে লোকগনাীতিকে 
জরশাপ্রয় করার কাঁতিত্ব তাঁরই প্রাপ্য । জামণানতে 
অনুন্ঠিত (১৯৫৫) আন্তজর্াতক লোকগণশীতি 
সম্মেলন ও 'ফালাপনে অন্ষ্ভত দাঁক্ষণ- 
পূব এশিয়া সঙ্গীত সম্মেলনে পাকিস্তানের 
প্রাতীনীধত্ব করেন। পাকিস্তান সম্পর্কে বাংলায় 
(১৯৪৬) ও উর্দুতে তাঁনই সর্বপ্রথম গান রেকর্ড 
করেন। গান দশটি হল : সকল দেশের চেয়ে পয়ারা 
দ.নয়াতে ভাই সে কোন্ স্থান, এবং 'জামী 
ফেদৌস পাকিস্তান কি হোঁগ জমানে মে) 
1৯৩৩] 

আভা দে (2-১৯৩৮2)। ১৯৩০ খুখ. 
'মারী সত্যাগ্রহ সমিতি'র সঙ্গে যুস্ত হয়ে বে- 
আইনশ শোভাযান্রা ও সভায় যোগদান করে কারা- 

রুদ্ধ হন। ১৯৩২ খী. স্বাধীনতা দিবস পালন 
উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভা ভাঙ-বার জন্য একজন 
পন্দলস ঘোড়সওয়ারের গাঁতি রোধ করতে 1শয়ে 
[তিনি ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে এক মাহলাকে 
বাঁচান এবং অনেকের সঙ্গে গ্রেস্তার হন। ম্যান্ত 
পেয়ে বিপ্লবী দলে যোগ দেন । "ছাত্রী সম্ঘ'-র পক্ষ 

থেকে অনুষ্ঠিত কাঁলকাতা থেকে ব্ধমান পর্যন্ত 
সাইকেল রেসে তিনি প্রথম হন। বিপ্লবী কাজ 
করার সময় বহু বেআইনী জানিস ও অর্থ তাঁর 
কাছে গাঁচ্ছত থাকত। কিন্তু নিজে তাঁন দারদ্যের 
পাঁড়নে সকলের অজান্তে বৌরবোর রোগে অকালে 
মারা যান। [২৯] 

আমীর আলী, সৈয়দ, স্যার (৬.৪.১৮৪৯ - 
৩.৮,১৯২৮) চু'ছুড়া--হুগলী। ১৮৬৮ খুখ. 
এম.এ ও পরে 'বিএল. পাশ করে হাইকোটে 
ওকালতি শুরু করেন। কিছাঁদন পর সরকারণ 

[8৪8 ] আজমন্দ আলশী চৌধুরী 

বান্ত পেয়ে বিলাত যান। ১৮৭৩ খাঁ. ব্যারস্টার 
হয়ে কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। এর 
পর ১৮৭৩ -১৮৭৮ খে. প্রোসডেল্সী কলেজে 
মুসলমান আইনের ও ১৮৮৪ খুখ. ঠাকুর আইনের 
অধ্যাপক, ১৮৭৮-১৮৮১ খী. কাঁলকাতার চীফ 
প্রোসডেল্সণ ম্যাঁজস্ট্রেট এবং ১৮৯০ খু, কাঁল- 
কাতা হাইকোর্টের প্রথম মুসলমান 'বচারপাঁতী নযব্ত 
হন। ১৯০৪ খুশি, অবসর-গ্রহণ করে বলাতে 
স্থাঁয়ভাবে বসবাস শুরু করেন। 'বাভন্ন সময়ে 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক 
সভার সদস্য, হুগলী ইমামবাড়ার সভাপাতি, সেন্ট্রাল 
ন্যাশনাল মহমেডান আসোসয়েশনের প্রাতিম্ঠাতা- 
সম্পাদক এবং ১৯০৯ খু, লন্ডন 'প্রীভি 
কাউন্সিলের প্রেথম ভারতশয়) সদস্য 'ছিলেন। 
দীক্ষণ আফ্রিকায় গান্ধীজশর সত্যাগ্রহ আন্দোলন 
সমর্থন করেছিলেন। মার্ল-মিন্টো শাসন-সংস্কারে 
মুসলমানদের রাজনোৌতিক দাঁবর উপর যে স্বতন্ত্ 
গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল তার মূলে 'তাঁন 'ছিলেন। 
তান মুসলিম লগের রাজনৌতিক ও ধর্মীয় 
মতাদর্শের সমর্থক এবং লন্ডন শাখার উৎসাহশ 
কর্মকর্তা ছিলেন৷ রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রশ্থাবলী : 
“এ ক্রিটিক্যাল এগ্জামিনেশন অফ দি লাইফ জ্যাণ্ড 
টিচিংস অফ মহম্মদ", শদ ্পারট অফ ইসলাম”, 
“এ শর্ট হিস্ট্রি অফ দি স্যারাসেন্সৃ, 'মহমেডান 
ল' এবং শহাস্ট্র অফ মহামেডান 'সাঁভীলজেশন 
ইন হীন্ডয়া'। বাঙালীদের মধ্যে তিনিই প্রথম 
ইসলাম ধর্ম, সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্প বিস্তৃত 
আলোচনা করেছেন । ইংল্যাণ্ডের সাসেকস-এ মতত্যু। 
[১,২,৩,৭,২৬,২৬,৪১,১৩৩] 

আয়দেৰ। একজন বৌদ্ধ 'সদ্ধাচার্য। ১০ম- 
১২শ শতকে রাঁচত বাংলা ভাষায় প্রথম গ্রন্থ 
'চর্যাচ্যবানশ্চয়” গ্রন্থে তাঁর রাঁচত পদ আছে । [১] 

আয্মেত আলশ খাঁ, উষ্তাদ (১৮৮৩ - ১৯৬৭) 

শিবপুর-কুমিল্লা। সদু খাঁ। প্রখ্যাত সুরবাহার- 
বাদক। তাঁর সঞ্গীত-প্রাতভার স্বকাত-স্বরৃপ 
পাকিস্তান সরকার তাঁকে ১৯৬২ খু. “তমঘা-ই- 
ইমাতিয়া' খেতাব ও ১৯৬৬ খড়, দশ হাজার 
টাকা পুরস্কার দেন। পূর্ব পাকিস্তানের গবর্নরের 
পক্ষ থেকে স্বর্ণপদক লাভ করেন। অন্যতম শ্রেম্ঠ 
সঙ্গণতাবিদ্ উস্তাদ আলাউদ্দীন খায়ের তিন 
অনুজ। তাঁর পূত্রদের মধ্যে উস্তাদ বাহাদুর 
হোসেন খাঁ ও উস্তাদ আবেদ হোসেন খায়ের 
নাম উল্লেখযোগ্য । কুমিল্লায় মৃত্যু। 1১৩৩] 

আজণমন্দ আলী চৌধ্রী ১৮৭০ - ১৯১৪2) 
ভাদেশবর--শ্রীহট্র। তান একাধারে কাব, গপন্যাসিক 
ও সঙ্গীতজ্ঞ 'ছিলেন। তাঁর রাঁচত প্রেম-দর্শন' 



আলতাফ হুসাইন 

(১৮৯১) বাঙাল মৃসলমান 'লাখত প্রথম সামাজক 
উপন্যাস ব'লে বিবেচিত হয়। 'হৃদয়-স্গণত' কাব্যে 
তাঁর কতকগুলি গ্লান ও কবিতা প্রকাশিত হয়। 
এই কাব ৩০/৩৫ বছর বয়সে অন্ধ হয়ে যান। 
[১৩৩] 

আলতাফ হুসাইন (১৯০০ - ১৯৬৮) শ্রীহট্র। 
গমাসামের গৌহাটি কলেজ, শ্রীহট্রের মুরারচাঁদ 
কলেজ এবং কাঁলকাতার 'সাঁটি কলেজে পড়াশুনা 
করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহত্যে 
প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান আঁধকার করে এম.এ. 
পাশ করেন এবং সেখানেই লেকচারার 'নযুস্ত হন 
(১৯২৩)। ১৯২৬ খীী, কাঁলকাতা ইসলাময়া 
কলেজে মৌলানা আজাদ কলেজ) ও পরে চট্টগ্রাম 
ইশ্টারামডিয়েট কলেজে অধ্যাপনা এবং ঢাকা ইন্টার- 
মিভয়েট কলেজের অধ্যক্ষতা (১৯৩৭) করেন। 
১৯১৩৮ খঢী, বাঙলা সরকারের জনসংযোগ বিভাগের 
গডরেকর ও ১৯৪৩ খডী, ভারত সরকারের প্রেস 
উপদেষ্টা নিষুন্ত হন। ১৯৩৪ খী. থেকে “আইন- 
উল-মুলক” ছদ্মনামে (তান স্টেটসম্যান পান্রিকায় 
ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করতেন। ১৯৪৫ খু 
সরকার চাকার ছেড়ে তানি পল্লী থেকে প্রকাঁশত 
মুসালম লীগের মৃখপন্তর 'ডন' পান্রকার সম্পাদনা 
শুরু করে খ্যাতি অর্জন করেন। পাকিস্তান রাস্ট্র 
প্রতিষ্ঠার পর “ডন'-এর সম্পাদক হিসাবে করাচীতে 
স্থাঁয়ভাবে বসবাস করেন। আন্তজরাতক সংবাদপন্ন 
প্রাতষ্ঞানের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ও পাকিস্তান 

সংবাদপন্ত্র সম্পাদক সম্মেলনের প্রাতিষ্ঠাতা ছিলেন। 
১৯৬৫ খু, আয়ুব খানের মাল্ত্রসভায় শিল্প ও 
প্রাকীতিক সম্পদ দফতরের ভারপ্রাপ্ত সদস্য হওয়ায় 
সম্পাদনার কাজ ছেড়ে দেন। প্রেসিডেন্ট কর্তৃক 
তিনি 'হেলালে কায়েদে আজম' খেতাব লাভ করেন। 
সোঁভয়েত রাশিয়াসহ প্রাচ্যের বহু দেশ ভ্রমণ 
করেন। রচিত গ্রল্থাবলী : আল্লামা ইকবালের 
শেকওয়া' ও জওয়াব-ই শেকওয়া'র অনুবাদ, 
170197075 2950 167 6215" প্রভীতি। [১৩৩] 

আলাউদ্দশন খাঁ (৮.১০.১৮৯২ - ৬.৯.১৯৭২) 
শিবপুর ন্রিপুরা। সদ খাঁ। শৈশবেই সেতারশ 
পিতার কাছে সেতার শেখেন। যাত্রার সঞ্গঁতে 
আকর্ষণ বোধ করতেন। জারী, সারি, বাউল, 
ভাঁটয়ালশ প্রভাতি গত ও বাঙলার কীর্তন, 
পীরের পাঁচালী জাতশয় ধর্মসঞ্গণতের মাধ্যমে তান 
সরজগতের সঙ্গে পাঁরাঁচত হন। একাঁদন এই 
সরের আকরণেই বরিশালের ননাগ-দত্ত সিং যাত্রা- 
দলের সঙ্গে ঘর ছেড়ে বোরয়ে পড়েন। এই দলে 
থাকাকালে বেহালাবাদনে খ্যাতিলাভ করেন। ধারার 
গায়ক তাঁর তরুণ মনে গভশর রেখাপাত করে খা 
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পরবত্ি জীবনে লক্ষ্য করা যায়। ঘুরতে ঘুরতে 
কাঁলকাতায় হাঁজর হন। সঙ্গীতাঁশিক্ষা-মানসে 
এখানে প্রায় ভিক্ষা করে জীবন কাটান। এই সময় 
ববেকানন্দের ভ্রাতা স্টার 1থয়েটারে'র সং্গশত- 
পাঁরচালক হাব দত্তের সংস্পর্শে আসেন । হাবু দত্ত 
এই িশোরের প্রাতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে সহকারী 
নিষুন্ত করেন। এখানে তানি বেহালা ও বংশশীবাদনে 
খ্যাত হন এবং তবলা ও পাখোয়াজে দক্ষতা লাভ 
করেন। ক্রমে তৎকালনন নুলো গোপাল-এর সঙ্গে 
পাঁরাঁচিত হয়ে ধ্লুপদ শেখেন। ভাবষং-জীবনে নুলো 
গোপাল ও তাঁর সঙ্গীতাঁশক্ষণ অত্যন্ত মূল্যবান 
ঘটনার্পে তাঁর সঙ্গীতজীবনকে প্রভাঁবত করে। 
পাথ্ুরিয়াঘাটার রাজা শোৌরশন্দ্রমোহনের সভার 
গুণীর কাছে 'সুরবাহার, শেখেন। স্টার 1থয়েটার 
থেকেই ময়মনাসংহের জমিদার মুস্তাগাছার রাজা 
জগ্গতাকশোর তাঁকে নিজ সভায় নিয়ে যান। এখানে 
ওস্তাদ আহ্ৃমেদ আলী খাঁনের কাছে সরোদ 
শেখেন। উল্লেখ্য, তিনি সহজাত প্রাতিভায় সরোদে 

সূরক্ষেপণ প্রয়োগ করেন-_ যা আগে ছিল অপ্রচালত 
রীতি। সাধক খাঁ সাহেব মুক্তাগাছার সখ-সবাচ্ছন্দ্য 
ত্যাগ করে পুনরায় শিক্ষার তাঁগদে বেরিয়ে পড়েন । 
রাজা জগতাঁকশোর তাঁকে রামপুর যাত্রার পাথেয় 
দেন। রামপুরের নবাব হামেদ আলন খাঁর সঞ্গীত- 
গুরু ছিলেন তানসেনের বংশধর উজীর খাঁ। 
নবাবের গুরুর সাম্নকটস্থ হওয়া খাঁ সাহেবের পক্ষে 
সহজ ছিল না। শোনা যায়, একাঁদন জীবন বিপন্ন 
করে তাঁর চলন্ত গাড়ীব সামনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। 
এই ভারতাঁবখ্যাত উজশীর খাঁই খাঁ সাহেবের 
প্রতিভা স্ফুরণে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছেন। 
নবাবের অনুমাত নিয়ে উজীর খাঁ আলাউদ্দীনকে 
শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন এবং প্রায় ৩০ বছর ধরে 
সেনী ঘরানার অত্যন্ত দুরূহ এবং সক্ষম সঞ্গপত- 
কলাকৌশল শেখান । রামপুরের নবাব আলাউদ্দীন 
খাঁকে তাঁর 'নজস্ব ব্যান্ডের পারচালক পদে নিয়োগ 
করেন । মধ্যপ্রদেশের মাইহার রাজ্যের নবাব ১৯১৮ 
খুশী. তাঁকে উজশর খাঁর নিদেশে নিজ সঞ্গশত- 
গুরুর আসনে বসান। ইতিমধ্যে কিছুদিন নিপুরায় 
বাস করেন। গোৌরপুরের জমিদার বারেন্দ্র- 
দিিশোরের নিমন্রণে কিছুঁদন গৌরীপুরে বাস 
করে তাঁকে 'সরশৃঙ্গার শেখান। ১৯২৬ খং- 
উজশীর খাঁর মৃত্যুর পর সপাঁরবারে মধাপ্রদেশের 
মাইহারে বাস করেন। বোরলীর পণর সাহেবের 
প্রভাবে তিনি যোগ, প্রাণায়াম ও ধ্যান শেখেন। 
বীরেন্দ্রকশোরের আগ্রহে খাঁ সাহেব 'কিছদাঁদন 
পণ্ডিচেরীর অরাঁবন্দ আশ্রমেও ছিলেন। শ্রীঅরাঁবন্দ 
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তাঁর সরোদবাদন শুনে তাঁকে সঞ্গীতের মাধ্যমে 
ঈশবরলাভের একজন বাঁশম্ট সাধক মনে করেন। 
১৯৩৫ খপ, নৃত্যাশল্পী উদয়শঙ্করের দলের 
সঞ্চণে ইউরোপ ভ্রমণে যান। ১৯৫২ খনী. হিন্দু- 
স্থান যল্ঘসঞ্গীতের জন্য সঙ্গীত আকাদেমী 
পুরস্কার পান। ১৯৫৪ খু. আকাদেমীর ফেলো 

নিধণচিত হন। ১৯৫৮ খু, খাঁ সাহেব “পদ্মভূষণ' 
এপং ১৯৬১ খুশি, বি*বভারতী কর্তৃক 'দেশিকোত্তম' 
উপাধিতে ভূষিত হন। খাঁ সাহেবের জ্চ্ঠভ্রাতা 
আফ-তাবুদ্দিনও একজন অসাধারণ বংশীবাদক ও 
সাধক ছিলেন্। দীর্ঘজশবী এই সঙ্গীতসাধক 
জণবনের ৬০ বছর 'নজের শিক্ষায় ও পরবতশি ৫০ 
বছর শক্ষকের ভূমিকা সার্থকভাবে পালন করেছেন। 
তাঁর বাসস্থান মাইহার ভারতের সঙ্গণত-সাধকদের 
বারাণস বা মক্কায় পাঁরণত হয়। সঞ্গতাচার্যের 
অসংখ্য 'শিষ্যের মধ্যে উল্লেখ্য তাঁর পত্র আল 
আকবর ও কন্যা অন্নপূর্ণা এবং জামাতা রবিশজ্কর । 
এ ছাড়া বংশশবাদক পাল্লালাল ঘোষ, সঙ্গীত পাঁর- 
চালক 'তাঁমিরবরণ ও তাঁর পত্র ইন্দ্রনীল, সেতারে 
পনাখল বন্দ্যোপাধ্যায়, বেহালায় শাশরকণা, শরণ- 
রান ও রবীন ঘোষ খাঁ সাহেবের 'শিক্ষণ-প্রীতিভার 
উজ্জ্বল 'নদর্শন। মাইহারে 'সারদে*বরী মান্দর 
প্রতিষ্ঠা করে নিত্য পুজার্চনা ও ধ্যান করতেন। 
এ থেকে অনুমান করা যায়, তাঁর জীবনে প্রচালত 
[বিশেষ কোন ধর্মের প্রাত গোঁড়াম ছিল না। [১৬] 

আলাওল পাঁণ্ডত, সৈম্নদ (১৭শ শতাব্দী) 
জালালপুর-ফরিদপুর। পিতার সঙ্গে জলপথে 
আরাকান যাবার সময় জলদসাদের হাতে পিতার 
মৃতু ঘটে এবং 'তাঁন কোনরকমে রক্ষা পেয়ে 
আরাকানরাজ্জ চন্দ্র সুবর্মার এবং পরে প্রধানমন্ত্রী 
মাগন ঠাকুরের আশ্রয় পান। আরাকানরাজের 
অশ্বারোহী সৈন্দলে নিযুস্ত হয়ে বিদ্যাবুদ্ধির 
জোরে ও অমাত্যদের সহায়তায় কাব্চর্চা শুরু 
করেন। তাঁর প্রথম এবং শ্রে্ঠ রচনা 'পদ্মাবতী' 
(১৬৪৫ -১৬৬২)। “'সয়ফুলমূলুক' ও “বাঁদওজ্জ- 
মাল' মাগন ঠাকুরের অনুরোধে রচিত। এ ছাড়াও 
'সস্তপয়কর' (৯৬৬০), “তোহ্ফা' ১৬৬২), 
“দারাসেকেন্দরনাযা' (১৬৭২), 'সতাময়না”, 'লোর- 
চন্দ্রাণী” প্রীত গ্রপ্থ অনুবাদ ও রচনা করেন। 
মধ্যযুগের বাংলা সাহত্যে আলাওল অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
কবি। 1১,৩,২৫,২৬] 

জালাজোছন দাশ (১৮৯৫ - ১৯৬৯) হাওড়া। 
'নিদারণ আর্ক অনটনহেতু তাঁর লেখাপড়া বোশ- 
দূর এগোয় নি। ১৫ বছর বয়সে মাড় 'বাক দিয়ে 
ব্যবসায় জীবন শুরু হয়। ক্রমে ওজন-যল্তাঁদ 
নির্মাণ, মৌশনারীর দোকান ইত্যাদি দিয়ে প্রচুর অর্থ 
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উপার্জন করেন। তান ভারত জুট 'মলস-এর প্রাতি- 
্ঠটাতা, 'বাভন্ন ব্যবসায়-প্রাতিষ্ঠান ও ব্যাঞ্কের সঙ্গে 
যুক্ত এবং পাশ্চমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য 'ছিলেন। 
হাওড়ার নিকটে "দাশনগর' তাঁর প্রাতিম্ঠিত। 1৪,২৬] 

আলপবদশ খাঁ 0১৬৭৬ - ১০.৪.১৭৫৬)। মীর্জা 
মহম্মদ । প্রকৃত নাম মীজশ মহম্মদ আলণ । চাকারর 
উদ্দেশ্যে দিল্লী থেকে বাঙলার নবাব মীর্শদকাহা 
খাঁর কাছে আসেন । কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয়ে ডীঁড়ষ্যার 
নায়েব সূবা সজাডীদ্দিনের কাছে যান। সেখানে 
[তাঁন নায়েব সুবার দরবারের পাঁরষদ এবং 'কিছ-- 
কাল পরে একটি জেলার ফৌজদার হন। ১৭২৭ 
খী. মুর্শিদকালর মৃত্যুর পর মর্জা মহম্মদ আলী 
ও তাঁর অগ্রজ হাজী আহমদের বাঁদ্ধতে সুজা- 
উীদ্দন বাঙলার মসনদে বসেন। খুশী হয়ে সুজা- 
উীদ্দন মশর্জা মহম্মদ আলীকে “আলনবদর্শ, উপাধ 
দিয়ে রাজমহলের ফৌজদার করেন। ১৭৩৩ থু, 
বিহার বাঙলার সঙ্গে ব্স্ত হলে বিহারের নায়েব 
সুবা-পদে নিযুক্ত হন। ১৭৩৯ খু. সুজাউদ্দীনের 
মৃত্যুর পর সরফরাজ খাঁ মসনদে বসলে, হাজী 
আলী আহমদ এবং আলীবর্দী 'াবদ্রোহ ঘোষণা 
করে ১৭৪০ খন. গিরয়ার যুদ্ধে সরফরাজকে 
পরাজিত করেন। এই সময় আলশবর্দী “সৃজা-উল- 
মৃল্ক্ হেসামুদ্দৌলা মহাবং জঙ্গ্ বাহাদুর* নাম 
গ্রহণ করে বাঙলার মমনদে বসে দেশকে সুশাসনে 
রাখেন। রাজত্বকালের ৯ বছর (১৭৪২ - ১৭৬১) 
বর্গীর হাঞ্গামায় দেশের শান্তি 'বাঘ্যত হলে 
১৭৪৪ খ্ী. কৌশলে বর্গ সেনাপাঁতি ভাস্কর 
পাঁণ্ডিতকে নিহত করেন এবং ১৭৫১ খুখ. বর্গন- 
দের সঙ্গে সান্ধ করে দেশে পুনরায় শান্তস্থাপন 
করেন। দেশের আর্থক উন্নাতির কথা ভেবে ইউ- 
রোপায় বাঁণকদের উচ্ছেদ করার চেস্টা করেন 'নি, 
কিন্তু তাদের শাসনে রেখোছিলেন। রাজকার্বে 
বহু হিন্দুকেও নিষুস্ত করোছলেন। রাজনপাঁতি ও 
রণনীত উভয় ক্ষেত্রেই কৌশলী ও পারদ্শশ 
ছিলেন। বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব ?সরাজদ্দোল্লা 
তাঁর দৌহন্র। [১,২,৩,২৫,২৬] 

আলী বোগদ্াদ, শাহ। গেরদা-ফারদপুর। 
এই সাধৃপ্দরুষ কর্তৃক প্রাতষ্ঠত এবং তাঁরই 
নামীয় একটি মসাীজদ গেরদা অণ্চলে তাঁর 
স্মৃতি বহন করছে। [১] 
আলমম্দীন আহমেদ (মাস্টার সাহেব)। ঢাকায় 

হেম ঘোষের গুস্ত বিদ্লবী দলের সদস্য 'ছলেন। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় 'বাশিষ্ট ধবস্লবীরা ধরা 
পড়লেও যে অল্প কয়েকজন গোপনে সংগঠন বাঁচিয়ে 
রাখেন তিনি তাঁদের অন্যতম । ১৯২০ খু. ষক্ষনা- 
রোগে অঙ্প বয়সেই মারা যান। [৯৭] 



বলা সহম্দদ বেগ 

আলণ মহম্সদ বেগ, মির্জা নেওয়ার বেগ) 
(১৯০০ - ১৯৬৪) কলিকাতা । সেন্ট জোসেফ 
কলেজ ও আলাগড় মুসাঁলম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছান্র 
আলী মুহম্মদ নিপুণ ক্রীড়াবিদ ছিলেন । কাঁলকাতা 
মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের পক্ষে তান ফুটবল, 
হকি ও 'ব্রকেট খেলতেন। জাতীয় স্বাধনতা 
আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং পরে ১৯৩৬ 
খু. হোসেন শহীদ সৃহরাওয়ার্দীর সহযোগন 
হিসাবে মুসালম লীগে যোগ দিয়ে লীগ ন্যাশনাল 
শগাডের বঙ্গীয় নায়েব সালার-এ-সুবা হন। রাজ- 
শাহীতে মৃত্যু। তাঁর পতামহ নওয়াব ইনৃঁতি- 
জামুদ্দৌলা বাহাদুর অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াঁজদ 
আল শাহের উজীর ছিলেন। [১৩৩] 

আলী মোল্লা, মোৌলবী। ১৮৩১ খন. সভা 
রাজেন্দ্র নামক পান্রকা সম্পাদনা করেন। এই 
পন্রিকাটিই সম্ভবত মুসলমান সম্পাদিত প্রথম 
পান্রকা। পান্রকাঁটি ফারসঈ ও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত 
হত। [১] 

আলা, মৌলবাী। পান্রকা সম্পাদক। ১৮৪৬ 
খু. ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী ও ফারসী ভাষায় 
ত্তানদীপক, পান্রকা প্রকাশ করেন। [১৬] 

আলশী রাজা । ওশখাইন- চট্রগ্রাম । যোগ, সঙ্গীত 
ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে বহ গ্রল্থ রচনা করেছেন। 
'জ্ঞানসাগর', 'ধ্যানমালা”, 'জ্ঞানকুল্প', ষটচক্তভেদ” 
ণসরাজকুলুপ' প্রভৃতি গ্রন্থের রচায়তা। এ ছাড়াও 
কৃষ্লশলা-শীবষয়ক পদাবলশ ও শ্যামাসঞ্গীত রচনা 
করেছেন । চট্টগ্রামে 'কানু ফঁকির' নামে খ্যাত ছিলেন। 
[তিনি গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করেন নি। [১,২] 

আশরাফ আলী খান (১৯০১ - ১৯৩৯) 
পানাইল--যশোহর। এই কাঁবর 'কঞ্কাল" কাব্যে 
কাঁব-প্রাতিভার পাঁরিচয় পাওয়া যায়। গজল গান : 
ভোরের কুহন? তাঁর অপর গ্রল্থ। ইকবালের 
'শেকোয়া' শ্রল্থ অনুবাদ করে তান অনুবাদক 
1হসাবে খ্যাঁত অর্জন করেন। 'বেদুঈন' ও 'রন্তকেতু, 
নামে দুশট সাপ্তাহক পান্্রকা ও দৌনক 'সোলতান'- 
এর সম্পাদনা করেছেন। দাঁরদ্র্যের যন্ত্রণায় এই 
কাঁব আত্মহত্যা করেন। [১৩৩] 

আশা দেবী (১৯০১ ?- ১১.৬.১৯৭১)। প্রায় 
পণ্মাশ বছর ধরে বাংলা রঞ্গজগতে ২০০ ছায়া- 
ছাবতে ও বহু নাট্যমণ্টে আভনয় করেন । 'শাশির- 
কুমার ভাদুড়ী, অহান্দ্র চৌধুরী প্রমুখ খ্যাতনামা 
1শজ্পীদের সঙ্গে মণ্টাভিনয় করেছেন । শেষ অভিনয় 
স্টার থিয়েটারে "শার্মলা' নাটকে । [১৬] 

আশা দেবশী আর্ধনায়কম্ (2- ১৯৬৯)। পিতা 
বারাণসীর দর্শন অধ্যাপক ফণিভূষণ আঁধকারণী। 
স্বামী ছিলেন সিংহলবাসী খুশম্টধর্মী। গাম্ধীজীর 
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প্রয় 'শিষ্যা, অক্লান্ত কর্মী এবং সেবাগ্রামের সেবা- 
ব্রতী এই রমণন দীর্ঘ প্রবাস ও অবাঞ্গালখ বিবাহ 
সত্বেও ছিলেন মনে প্রাণে বাঙালী। সেবাগ্রামে 
শক্ষায় তাঁর দান অনেক । [১৬] 

আশানল্দ চেশক মেখোপাধ্যায়)। শান্তিপুর-- 
ন্দীয়া। ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই ব্রাহ্মণবণর 
জশীবত 'ছিলেন। সারা বাঙলায় তাঁর অপাঁরামত 
ভোজন ও অদ্ভুত বীরত্বের কাঁহনী প্রচালত 'ছিল। 
জামদারের খাজনা সদরে জমা 'দতে যাবার সময় 
একবার পাঁথমধ্যে ডাকাতের দল তাঁকে আক্রমণ 
করে। নিরস্ আশানন্দ অন্য উপায় না দেখে 
পাশ্ববতণি এক গৃহস্থের ঢেশকশাল থেকে ঢেশক 
উঠিয়ে নিয়ে তারই সাহায্যে ডাকাতদলকে পরাস্ত 
করেন। সেই থেকে তান 'ঢেশক' উপনাম প্রাপ্ত 
হন। 1১,২,৩,৭,২৬,২৬] 

আশানাল্লা বাহাদুর, নবাব খাজা, স্যার, কে. সি. 
আই.ই. (২২.৮.১৮৪৬ -১৬.১২,১৯০১) ঢাকা । 

আবদুল গাঁন। গৃহশিক্ষকের কাছে 'শক্ষালাভ 
করেন। ১৮৬৮ খী. পৈতৃক সম্পাত্তর ভার গ্রহণ 
করেন। দানশীলতার জন্য বিখ্যাত। 'বাভন্ন খাতে 
বহু দানের মধ্যে ঢাকায় ইর্জনিয়ারিং স্কুল স্থাপনে 
দু'লক্ষ টাকা ও ঢাকায় বৈদযাতিক আলোর ব্যবস্থা 
শুরু করার কাজে চার লক্ষ টাকা দান বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । দর্ঘাদন ঢাকা 'িউীঁনাসপ্যালাঁটর 
কাঁমশনার ও অনারার ম্যাঁজস্ট্রেট ছিলেন। দু'বার 
কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য হন। [১,২৬,৭৪] 

আশ্যমতোষ কাল (১৮৯১ -৭.৬.১৯৬৫) 
1বলাসখান-ফাঁরদপুর। ঈশ্বরচন্দ্র। পালং স্কুল 
থেকে এন্ট্রা্স পাশ করেন। শ্লীহট্র কলেজে পাঠ্যা- 
বস্থায় অনুশীলন সামাতর সভ্য হন ও নেতা 
পুলিন দাসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। পুলিস 
পোর্ট অনুযায়ী তিনি চন্দ্রকোনা ডাকাতি, পুলিস 
1ভ.এস.প. যতীন্দ্রমোহন ঘোষ হত্যা (৯১৯১৫) 
এবং ইন্দো-জার্মান বড়যল্মে অংশ নেন। দলের 
[নিদেশে পাঠ অসমাপ্ত রেখে ময়মনসিংহ গিয়ে 
জেলা সংগঠকের পদ পান। 'কছুকাল কুমিল্লার 
রায়পুরায় শিক্ষকতাও করেন। ৩০.৯.১৯১৬ খুশী, 
ভারতরক্ষা বিধানে এলাহাবাদে গ্রেপ্তার হন। বন্দী 
অবস্থ্ম তাঁর উপর অকথ্য অত্যাচার সত্বেও 
1বপ্লবী দলের কোন কথা প্রকাশ করেন 'নি। ১২.৬, 
১৯১৭ থেকে ১৯২১ খী, পর্যন্ত স্টেট 'প্রজনার 
ছিলেন। মৃস্তির পর ঢাকা জাতীয় বিদ্যালয় এবং 
সোনার গাঁ জাতশয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার 
আড়ালে দলপয় সংগঠন চালাতে থাকেন। ১৯২৫ 
খুশি, পুনরায় বেঙ্গল আঁডন্যান্সে বন্দী হন এবং 
১৭.১১,১৯২৮ খন. মস্ত হয়ে যথারশীতি সংগঠনের 
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কাজ শুরু করেন। ১৯৩১ খনী. গ্রেপ্তার হয়ে 
বক্সা ও দেউলণ বন্দশীশশীবরে ১৯৩৮ খ্ী. পর্যন্ত 
থাকেন। মূন্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সাক্রয় 

হয়ে ওঠেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও সেই পারপ্রোক্ষিতে 
সৃভাষচন্দ্রের বিস্লবী সংগঠন প্রস্তুতির জন্য 
আত্মগোপন করেন। ১৯৪০ খডী, আবার ধরা 
পড়েন ও ১৯৪৬ খঢী, মুক্ত হন। জীবনের চব্বিশ 
বছর কারাগারে কাটালেও একজন সাহসী ও দক্ষ 
সংশাঠক বলে বশীর্তত শছলেন। তাঁদের গোটা 
গারবার বিপ্লবমল্লে দীক্ষিত গল এবং অনেকেই 
কাগাবাস বা অল্তরাণ দণ্ডভোগ করেছেন। তিনি 
কিছুদিন ফরিদপুর জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক এবং 
বহুদিন বঙ্গণয় প্রাদেশিক ও নাখিল ভারত কংগ্রেস 
কামাটর সদস্য ছিলেন। সংগ্রামের ডাকে সারা 

গেশবন ব্যস্ত থাকলেও সুযোগ পেলেই গঠনমূলক 
কাজ করেছেন। 'াবলাসখান জাতীয় 'বদ্যালয় এবং 
স্বাধীন ভারতে বৃদ্ধ ও দিনরুপায় বিস্লধীদের 
আশ্রয়কেন্দ্র “অনুশীলন ভবন' স্থাপন তাঁর 'বাঁশম্ট 
কশর্তি। এই ভবনের দ্বিতল থেকে পড়ে গিয়ে 
তাঁর মৃত্যু ঘটে। 1৪,৮২] 

আশযতোষ কুইলা (১১২৪ - ২৯.৯.১৯৪২) 
মাধবপৃর-মোদনীপুর | জশীবনচন্দ্র। তান শবদযৎ 
বাহিন৭' বিপ্লবী সজ্ঘের সভ্য ছিলেন। 'ভারত-ছাড়া 
আন্দোলনকালে মাঁহষাদল পুলিস স্টেশন আবুমণের 
সময় প্যালসের গুলিতে আহত হওয়ায় এ দিনই 
তাঁর মৃত্যু হয়। [৪২] 

আশুতোষ চৌধ্যরী, স্যার (১২.৬-.১৮৬০- 
২৪.৫.১৯২৪) হরিপৃর-পাবনা। দুর্গাদাস। 
যশোহর ও খুলনা স্কুলে পড়েন। প্রোসডেল্সী 
কলেজ থেকে একই বছরে (১৮৮০) 'ব.এ. ও 
এম.এ. পাশ করে ১৮৮১ খডী, বিলাত যান। 
কেম্ব্িজ [বশ্বাবদ্যালয় থেকে ১৮৮৫ খু, বি.এ. 
ও ব্যারস্টারি, ১৮৮৬ খা, এম.এ, ও এল.এম. 
পাশ করেন। কাঁলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টার 
হিসাবে প্রভূত অর্থ ও যশের আধকারণ হন। 
দেবেন্দ্রনাথের পৌর প্রাতিভা দেবীকে বিবাহ করেন 
ও ক্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। নানা জনহিতকর 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুস্ত ছিলেন। তৎকালখন কংগ্রেসের 
ভিক্ষাবৃত্তর নীতি পাঁরত্যাগ করে স্বানভ্ভরতায় 
জোর 'দিতেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের 
€২৫.৬.১৯০৪) সভাপাঁতর ভাষণে তানি বলে- 
ছিলেন 4 91৮1৩০চ 18০ 1705 1770 170110105?1 

সংগঠন দৃঢ় করার জন্য প্রাতাট জেলায় পাঁরষদ্ 
গঠন, রাখিবন্ধন এবং বঙ্গাঁবভাগ রদ আন্দোলনে 
অংশগ্াহণ করেন। দেশে পল্লীসমাজ স্থাপনের 
উদ্যোগী ছিলেন। ফেডারেশন মাঠের সভায় (১৬ 

[8৮ ] আশ্দতোঘ তকরভূষণ 

অক্টো, ১৯০৫) আনন্দমোহন বসুর বিখ্যাত বন্তুতার 
ইংরেজশ অনুবাদক ছিলেন। এই বছর ন্যাশনাল 
কাউন্সিল অফ এডুকেশন গঠনে প্রধান ভূমিকা 
নেন (১৬ নভে. ১৯০৬)। দেশে গশল্পাবস্তারের 
পটভূমিকায় কাীন্সিল কর্তৃক বেঙ্গল টেক্ঠনক্যাল 
কলেজ স্থাপনে এবং 'বঞ্গলক্ষমী কটন মিলস" 
প্রতিষ্ঠায় তিনি অগ্রণী ছিলেন। বেঙ্গল ল্যান্ড- 

আ্ঠাতা-সম্পাদক 1 গশকারণ কুমুদনাথ ও স্যাহাত্যিক 
প্রমথ চৌধুরীর ভ্রাতা আশুতোষ সাহত্য ও লালত- 
কলায় সমান আগ্রহ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কড়ি 
ও কোমল” গ্রন্থের কবিতা তিনি পর্যায়ক্রমে 
সাজিয়ে দেন। নিজে অক্ষয় দত্তের 'গোচারণের 
মাঠ' কবিতার বাঙ্গানূকৃতি করেন। আর্ট সোসাইটি 
অফ দি ওারয়েন্টের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন । কিছাদন 
'সাঁট কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯১২-১৯২০ 
খু, পর্ন্তি কাঁলকাতা হাইকোর্টের 'বিচারপাঁতি 
ছিলেন। আদ ব্রাঙ্গসমাজের সভাপাঁতিত্ব করেন। 
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত তিনিও আর্ধসমাজের সথ্গে 
ব্রাহ্ষসমাজের যোগস্থাপনে উদ্যোগ হন। [১)২, 
৩,৭,৮,২৫,২৬] 

আশ্নতোঘ তকর্ভূষণ, মহামহোপাধ্যায় (২০.৫. 
১২৬৮ - ২৩.১২.১৩৩১ ব.) মাল্লকপুর- যশোহর। 
রাটরীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণবংশে জল্ম। তান পিতার 
নিকট সুপদ্ম ব্যাকরণ পাঠ শেষ করে নব্যন্যায়শাস্ত্ 
অধায়নের জন্য চব্বিশ পরগনার মূলাজোড় সংস্কত 
কলেজে যান ও কয়েক বছর পর ফরিদপুর জেলার 
কেড়িকদির বিখ্যাত পাঁণ্ডত রামধন তর্কপণ্চানন 
মহাশয়ের নিকট উত্ত পাঠ সম্পূর্ণ করেন। ১৮৮৩ 
থী, উপাধি পরাক্ষা দেন ও 'তকরভুষণ' উপাধি 
প্রাপ্ত হন। তারপর প্রাচীন ন্যায়শাস্তের উপাধি 
পরাক্ষায় ১৮৮৯) প্রথম হয়ে 'ন্যায়তশর্থ উপাধি 
এবং বাস্ত ও পুরস্কার পান। ১৮৯৪ খু. 
কৃষনগর চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। 
১৯০৬ খু, নবদ্বীপের পাকা টোলের দ্বিতীয় 
অধ্যাপক ও পরে ন্যায়শাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যাপকের 
পদ লাভ করেন। তা ছাড়া আরও বিভিন্ন টোলে 
তান অধ্যাপনা করেন। রাঁচিত পুস্তক : সটণিক 
বগ্গানুবাদসহ 'কুসমাঞ্জাল", ন্যায়দর্শনের বগ্গানু- 
বাদ (অসমাপ্ত) ও 'গৌতমসূনের টকা” ১৯০৯) 
তিনি বহুকাল কাঁলকাতা সংস্কৃত আযাসো- 
[সয়েশন, নবদ্বীপ 'বগ্গাঁববৃধজননী সভা” ও 
হারদ্বার গুরুকুল বশ্বাবদ্যালয়ের ন্যায়শাস্তের 
উপাঁধ পরীক্ষার পরশক্ষক ছিলেন। ১৯১৮ খু. 
“মহামহোপাধ্যায়' উপাঁধ লাভ করেন। নবদ্বীপে 
মৃত্যু। [১৩০] 



জআশহতোষ দাশগ,স্ত 

আশমতোঘ দাশগ্প্ত (১৮৮৮ - ৩১৯.৭.১৯৪১) 
শ্রীরামপুর হুগলী । এফ.এ. পরীক্ষা পর্যন্ত 
বরাবর বৃত্তলাভ করেন। শিক্ষক সতীশ সেন- 
গুপ্তের প্রভাবে জাতীয়তাবোধে উদ্বদ্ধ হন। 
কলেজে পড়ার সময় অনুশীলন দলে যোগ দিয়ে 
হুগলী জেলায় 'বস্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন। 
১৯১৪ খী., মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারী 
পাশ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আই.এম.এস. হয়ে 
ভারত, মেসোপ্টাময়া ও আরব দেশে কাজ করেন। 
যুদ্ধ শেষে সামারক পদ ত্যাগ করে দেশে ফেরেন। 
হুগলীর হরিপাল অণ্চলে ম্যালেরিয়া ও কালাজবর 
অধুযুষিত এলাকায় সেবা ও চিকিৎসা আরম্ভ 
করেন। গ্রাম্য স্বাস্থ্যরক্ষায় একদল যুবককে তাঁলম 
দেন এবং এ অঞ্চল থেকে কালাজবর 'বতাঁড়ত 
করেন। ১৯৯২২ খী. উত্তরবঙ্গের বন্যান্তাণে কাজ 
করেন। হারপাল কল্যাণ সঙ্ঘ প্রাতষ্ঠা করেন এবং 
তারকেশবর সত্যাগ্রহ পাঁরচালনায় সাহায্য করেন। 
১৯৩০- ১৯৩৪ খী. আইন অমান্য আন্দোলনে 
যোগ দেন ও বহুবার কারাবরণ করেন। বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক ও 'নাঁখল ভারত কংগ্রেস কামাটির দীর্ঘ- 
দিনের সদস্য ছিলেন। গান্ধীজশর অত্যন্ত ঘাঁনম্ঠ 
ছিলেন। 'তানিই 'কংগ্রেস চক্ষু চাকৎসা, ক্যাম্পের 
প্রাতিষ্ঞাতা। গ্রামে গ্রামে তাঁর এই মহৎ কাজের 
সঙ্গী ছিলেন ডা. অনাদি ভট্রাচার্য। আবিবাহত 
ছিলেন। ১৯৪১ খ্যীঁ, ব্যন্তগত সত্যাগ্রহ করার 

[১২৪) 
আশযতোষ দেৰ (ছাতু বাবু) (৯১৮০৩ - ২৯ ১. 

১৮৫৬) কাঁলকাতা। ক্রোড়পাঁত রামদুলাল দেব- 
সরকার । আশুতোষ প্রথম দেশীয় জুারদের অন্যতম 
(১৮৩৪) এবং বৃটিশ ইন্ডিয়া আসোসিয়েশনের 
প্রথম কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৮২৭ খই. স্ট্যাম্প 
ডিউটি লেভশ করা শুরু হলে গণপ্রাতবাদে অংশ- 
গ্রহণ করেন। অনুজ লাটুবাবৃসহ 'তাঁন ছোতুবাবু) 
আডামৃস্ প্রেস আইনেরও বিরোধিতা করেছিলেন। 
বেঙ্গল ল্যান্ড-হোল্ডার্ঁস আসো সিয়েশন স্থাপনে 
সমান উৎসাহী ছিলেন (১৮৩৮)। রক্ষণশশল ধর্ম 
সভার সভ্য হয়েও স্ব্রী-শিক্ষায় উৎসাহী আশুতোষ 
নিজ কন্যাকে বাঁড়তে বাংলা, উর্দা ও ব্রজবুি 
শিখিয়োছলেন। ১৮৪৯ খুখ. পহন্দ হিমেল স্কুল, 
স্থাপনে বেখুন সাহেবকে সক্রিয় সমর্থন করেন 
এবং এই কাজে ডাফ সাহেবকেও সাহাষ্য করে- 
ছিলেন। 'হন্দ্ দাতব্য প্রাতম্ঠানকে ১৮৪৬) দশ 
হাজার টাকা দান করেন। আঁতাঁথশালা, দেবালয়, 
এবং গঞ্গার ঘাট 'নর্মাণে প্রচুর অর্থবায় করেছেন। 
নিজে ভাল সেতার বাজাতেন এবং সঙ্গণত রচনাতেও 

[ ৪৯ ] আশযতোষ মুখোপাধ্যায় 

পারদর্শী 'ছিলেন। উৎকৃষ্ট বাংলা ট*্পা গানের 
রচয়িতা হিসাবে খ্যাত ছিলেন। বহু অর্থব্যয়ে তিনি 
পাঁণডতদের সাহায্যে পৌরাণক গ্রল্থগঁলকে 
সংস্কৃত গলাঁপর বদলে বঙ্গাক্ষরে 'লাপবদ্ধ করান। 
তাঁর বাসভবনে প্রাতম্ঠিত নাট্যমণে বাংলা নাটক 
“শকুন্তলা' প্রথম আভিনীত হয় (১৮৫৭)। অর্থ 
ও সামাজিক প্রতিপত্তি 'দিয়ে রাঁসককৃষ মাল্লক, 

চন্দ্রশেখর দেব, কালীনাথ চৌধুরী প্রমূখদের সমাজ- 
সংস্কারের কাজে সব সময়ে সাহায্য করেছেন। 
কলিকাতা বিডন স্ট্রীটস্থ "ছাতুবাবুর বাজার' এখনও 
তাঁর স্মৃতি বহন করে। [১,২,৩,৫,৭,৮] 

আশ্যতোষ দেব, মজুমদার (১৮৬৭ - ১৯৪৩) 
পাতিহাল-হাওড়া। বরদাপ্রসন্ব । 'বখ্যাত পস্তক- 
প্রকাশক ও গ্রল্থ-রচাঁয়তা। ইংরেজী ও বাংলা 
আভধান এবং অর্থপুস্তকাঁদ রচনা করে প্রশংসা 
অর্জন করেন। দেব সাহত্য কুটির, এ. 1টি. দেব 
গলামটেড, পপ. সি. মজুমদার আ্যাণ্ড ব্রাদার্স, বরদা 
টাইপ ফাউন্ড্রী, দেব লাইব্েরণ প্রভাতি প্রতিষ্ঠানের 
প্রাতজ্ঠাতা ও পাঁরচালক 'ছিলেন। [৫,২৫,২৬] 

আশযতোষ মন্র, ডা., রায়বাহাদূর কো. 
১৮৫৮-2)1 কোল্লগর- হুগলীতে মাতুলালয়ে 
জন্ম । মেক্ট্রোপালটান ইন্স্টটউশন থেকে প্রবোঁশকা 
এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এফ.এ. পাশ করে 
১৮ বছর বয়সে মোডিক্যাল কলেজে ভার্ত হন। 
চাঁকৎসা বিজ্ঞানে অল্পকালের মধ্যেই প্রাতভার 
পাঁরচয় দেন। ছান্রাবস্থাতেই সহকারী শিক্ষকের 
পদে নিষ্ন্ত ছিলেন। ১৮৮৩ খন. ইংল্যান্ড যান 
এবং শক্ষা শেষ করে ১৮৮৪ খু. দেশে ফেরেন। 
১৮৮৫ খু. চিকিৎসা বিভাগের কর্মচারী হিসাবে 
কাশ্মীর গিয়ে অজ্পদ্দনের মধ্যেই সেখানে সুনাম 
অর্জন করেন । দরিদু রোগীদের 'বনা অর্থে চিকিৎসা 
করতেন। [১] 

আশযতোষ ম্খোপাধ্যাযস, ১ স্যার, 'সি.এস.আই. 
(২৯.৬.১৮৬৪ - ২৫.৬$.১১৯২৪) বৌবাজার, মলগ্গা 
লেন- কলিকাতা । প্রসিদ্ধ চিকিংসক গঞ্গা- 
প্রসাদ। ছাত্জীবন শুরু চক্রবেড়িয়া ও সাউথ 
সূবার্বন স্কুলে । গণিতে অসাধারণ মেধাবী 'ছিলেন। 
স্কুল জীবনেই 'কোম্বিজ মেসেঞ্জার অফ ম্যাথমে- 
[টিকস+-এ দুরূহ গাঁণাতিক সমস্যার সমাধান 
প্রকাশ করেন। এন্ট্রান্সে ২য় ১৮৭৯), এফ.এ.-তে 
৩য় ১৮৮১) এবং বি.এ. পরীক্ষায় তিনটি বিষয়ে 
প্রথম হয়ে বিশ্বাবদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম স্থান 
আঁধকার করেন। ছ'মাস পরেই এম.এ. পরাঁক্ষায় 
প্রথম শ্রেণীর প্রথম হন। পরের বছর প্রেমচাঁদ- 
রায়চাঁদ বৃ পান ও ফিজিক্স এম.এ. পাশ করেন। 



আশমতোঘ মুখোপাধ্যায় 

কালকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ে আশুতোষই প্রথম দুট 

[বষয়ে এম.এ.। ১৮৮৮ খুখ, ওকালতি পরাঁক্ষা 

পাশ করেন। ইতিমধ্যে দুরূহ গাঁণাতিক প্রবন্ধ 

রচনা শুরু করে দশ বছরে (১৮৮০-৯৮৯০) 
কুঁড়াট মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। “ডফারে- 

ধল্সয়াল ক্যালকুলাস' ও 'ইকুয়েশনে' তারি দুরূহ 

সমাধান-ক্ষমতা বিদেশেও স্বণকৃত হয়। ওকালাতি- 
ব্যবসায়ে প্রবেশের আগে সরকার কর্তৃক শিক্ষা- 
গিওাগে চাকারর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। 
১৮৯৪ খু, ডন্তর অফ ল হন এবং টেগোর ল 
লেকচারাররূপে 'ল অফ পারপিটুইটিজ'-এর 
একখান প্রামাঁণক গ্রল্থ রচনা করেন। প্রচণ্ড 
স্বাজাত্যাঁডমানগ আশুতোষ ইংরেজদের সমমর্যাদা 
দাঁব করতেন। অম্প 'কছুদন রাজনশীতও 
করেছেন। ১৮৯৮ -১৯০৪ খত, পযন্তি কপে- 
রেশনের সদস্য এবং ১৮৯৯ - ১৯০৪ খুশী. পরন্তি 
ব্যবস্থাপক পাঁরষদের সদস্য ছিলেন । উত্ত নির্বাচনে 
একবার সরেন্দ্রনাথ ও দ্বারভাঙ্গার মহারাজকে 
পরাজিত করেন (১৯০১)। ১৯০৪ খু. হাই- 
কোটেরি গিচারপাঁতি 'নযঃস্ত হলে রাজনশীত ত্যাগ 
করেন। তাঁর চিরস্থায়ী খ্যাতি শিক্ষাক্ষেত্রে। ১৮৮৯ 
খু. সেনেট ও সাপ্ডকেটের সদস্য হন। প্রথম থেকেই 
মাতৃভাষায় 'শিক্ষা-প্রসারের চেম্টা করেন। 'তাঁনই 
প্রথম এ বিষয়ের প্রস্তাবক। ১৯০৪ - ১৯১৪ 
খ;শ. উপাচার্য হিসাবে 'বশ্বাবদ্যালয় পাঁরচালনার 
ভার পাওয়া মাই এর পুনর্গঠন এবং ছয়াট নূতন 
স্নাতকোত্তর বিভাগ সাষ্ট করেন, যথা, তুলনামূলক 
ভাষাবিজ্ঞান, নৃতর্তীবিজ্ঞান, ব্যখহারিক মনোবিজ্ঞান, 
ফাঁলত রসায়ন, প্রান ভারতের ইতিহাস ও 
সংস্কীত এবং ইসলামের সংস্কাতি। এই সঙ্গে 
ভারতীয় ভাষাসমৃহের উচ্চতর পরাক্ষা ও তদনু- 
সারে অধ্যাপনার ব্যবস্থা করে জাতীয় সংহাতির 
এক সুন্দর উপায় নরেশ করেন। সকল বিষয়ে 
ভারতীয়করণ তাঁর অপর এক কশীর্ত। ভারতের 
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে কাঁলকাতা বিশব- 
বিদ্যালয়ে অনেক বেশি বিভাগ ও অনেক বোঁশ 
ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার বাবস্থা প্রধানত আশৃতোষের 
একক প্রচেস্টার ফল। বিশ্বাবদ্যালয়ের স্বয়ং- 
করতৃত্বের জন্য তানি সংগ্রাম করে গেছেন। প্রধানত 
তাঁরই অসামান্য ব্াস্তত্ব ও নির্ভলক সংগ্রামশশলতার 
জন্য কাঁলকাতা বিশ্বাঁবদ্যালয় 'বদেশ+ সাম্রাজ্যবাদের 
পঁরিবেশেও স্বয়ংশাসিত প্রাতজ্ঠানরূপে গড়ে ওঠে। 
ইংরেজ গভর্নর লর্ড গলটন যখন (৯৯২৩ - ১৯২৪) 
[বশ্বাবদ্যালয়ে সরকারের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রাতাষ্ঠত 

করতে চান তখন তিনি আত সাহসের 'মঞ্গে 
রাজশান্তর সাঁহত বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হন। এই 

[ &০ ] জাশতোষ শাদ্দ্র' 

সময় তান 18982] 11897-র্ূপে পরিচিত হন। 
[বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুসন্ধান বিষয়ে স্যাডলার কাঁম- 
শনের সদস্য, [তিনবার এাঁশয়াটক সোসাইটির 
সভাপাতি, ইম্পারিয়াল লাইব্রেরী বেতমানে ন্যাশনাল 
লাইব্রের) কাউীন্সিলের সভাপাত (১৯১০), 
ভারতণয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অন্যতম সংগঠক ও প্রথম 
সভাপতি, বিজ্ঞান-চর্চার ভারতীয় সামাতির সভা্পাঁসি 
িলেন। সাহত্যে 'জাতীয় স্াহত্য” নামে তাঁর 
প্রবন্ধথ-সংগ্রহ এক বাশম্ট অবদান। পাল, ফরাসণ 
ও রুশ ভাষাভিজ্ঞ ছিলেন । ধর্মমতে যে রক্ষণশীল 
ছিলেন না, তার প্রমাণ স্বীয় বিধবা কন্যার পুন- 
শর্ববাহ প্রদান। 'সংহলের মহাবোধি সোসাইটি 
কর্তক “দম্বুদ্ধাগমচক্রবত' উপাঁধ ও দেশীয় 
পাণ্ডতগণ কর্তৃক 'সরস্বতন' এবং 'শাস্মবাচস্পাঁতি 

উপাধিতে ভারত হন। বিশবাঁবদ্যালয়ে মায়ের নামে 
তিনি 'জগত্তারণশ স্বর্ণপদক" প্রবর্তন করেন। 
জাঁজয়াত থেকে অবসর নেবার পর ডুমরাঁও মোক- 
দ্দমার জন্য পাটনায় গিয়ে তাঁর আকাস্মক মৃত্যু 
হয়। [১,২,৩,৭,৮,২৫,২৬] 

আশযতোষ মুখোপাধ্যায় ।২ কাঁলকাতা বশব- 
[বিদ্যালয়ের হীনই প্রথম প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বাঁত্তধারী 
(১৮৬৭)। (১৩৭] 

আশুতোষ রায় (2- ৩.৪.১৯৩৪) কাঁলকাতা। 
১৯০৬ খু, কাঁলকাতা মোঁডক্যাল কলেজ থেকে 
পাশ করে বিলেত গিয়ে চিকিৎংসাশাস্তে উচ্চাশিক্ষা 
লাভ করেন। তাঁর রাঁচিত টাঁকা-পদ্ধাতর গরপোর্ট 
১৯১৯ খন, নভেম্বরে 'ইপ্ডিয়ান মোঁডক্যাল 
গেজেটে' প্রকাশিত হয়। এ রপোর্টের সারমর্ম 
লন্ডনের মেডিক্যাল আ্যনুয়াল' সাজুস এনসাইক্লো- 
পিিয়া গ্রন্থে প্রকাশিত হয়োছল। [€] 

আশ্দতোষ শাচ্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় (১৮৬৩ - 
১৯৩৩) দক্ষিণ বারাসাত- চাব্বশ পরগনা । কালশ- 
কুমার 'বিদ্যারত্র। দাক্ষিণাত্য বৌদক ব্রাহ্মণ পাঁণ্ডত 
বংশে জন্ম। 'শিক্ষারম্ভ স্বগ্রামস্থ গবদ্যালয়ে। 
সেখান থেকে ছান্রবাত্ত পরীক্ষা পাশ করে উচ্চ- 
শিক্ষার জন্য কৈকাতায় আসেন। এখানে নিজ- 
হস্তে রন্ধনাদ করে পড়াশ্যনা চালান ও এন্ট্রাল্স, 
আই.এ. এবং এ, পাশ করেন। সংস্কৃত-বিষয়ে 
এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণধতে প্রথম হয়ে বৃত্ত 
ও স্বর্ণপদক পুরস্কারসহ *শাস্ত” উপাঁধ প্রাপ্ত 
হন। কর্মজীবন আরম্ভ কাঁলকাতা সেন্ট জোঁভিয়ার্স 
কলেজের অধ্যাপকরূপে । তারপর রাজশাহী কলেজে, 
প্রোসডেন্সস কলেজে ও সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা 
করেন। শেষপযন্ত সংস্কৃত কলেজের অধাক্ষ হন। 
তা ছাড়া তান কাঁলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালম্ের প্রধান 
পরীক্ষক ও প্রশ্নকর্তা এবং সিনেটের সদস্য ছিলেন। 



আশ্মতোষ লেন 

১৯২৪ খর. তিনি 'মহামহোপাধ্যায় উপাঁধ পান। 
কাঁলকাতায় মৃত্যু । [১৩০] 
আশ্তোধ সেন, ড. 0১৯০২ ?- ২৪.৩.১৯৭১)। 

লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট (১৯২৯) আশু- 

অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৩৭ খু. ব্রক্ম সরকারের 
*আমন্তরণে মান্দালয়ে কৃষিসাঁচবের পদ গ্রহণ করেন। 
কিছুকাল পরে ভূমিক্ষয়-নবারক বিজ্ঞানে শিক্ষা- 

লাভের জন্য আমোরকা ও ইউরোপ যান। বারভূম- 
বর্ধমানে ব্যাপক হারে আধক ফলনশীল ধান উৎ- 
পাদন অভিষানে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভুমিকা ছিল। 
পশ্চিমবঙ্গ পাবাঁলক সা্ভস কাঁমশনের চেয়ার- 
ম্যান ও কেন্দ্রীয় পাবাঁলক সার্ভস কমিশনের 
সদস্য ছিলেন। আচার্য 'ক্ষিতিমোহন সেনের 'তাঁন 
কনিষ্ঠ জামাতা । [১৩] 

ভাশ্রাফ্যা্দন আহমেদ চৌধ্যরী। '্রিপুরা। 
আনু মিঞা । জাতীয়তাবাদী রাজনশীতিজ্ঞ। 'বি.এ. 
পাশ করে রাজনশীতিতে প্রবেশ করেন। দ্বিতণয় 
মহাযুদ্ধের পূর্বে বঙ্গীয় প্রাদোশক কংগ্রেসের 
সম্পাদক ছিলেন। দেশাবভাগের পরে পাকিস্তানের 
রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে 'কিছনাদন পন্বববঙ্গের 
মানত করোছলেন। 1১৬] 
রি আলশ। 
সঙ্গীত গ্রন্থ 'সমূছল ইছজাম্ আঁগকে বারাম' 
১৩৩৮ ব. ম্াদ্দুত হয়। এতে কয়েকাঁট রাধাকৃষ্ণ- 
লখলা-বিষয়ক গান আছে। [5৭] 

আসম্পাপাঁও, মালোএল-দা (১৮শ শতাব্দী)। 
এই পতুর্গীজ পাদরণ সর্বপ্রথম বাংলা অক্ষরে 
গ্রন্থ প্রকাশ করেন। অনুমান ১৭৩৫ খ্ী. পৃবেই 
[তান বাঙলায় আসেন এবং বাংলা ভাষা শিখে 
গ্রন্থ সঞ্কলনে উদ্যোগী হন। তান তাঁর সঙ্কাঁলত 
তিনটি গ্রল্থ-ন্রাক্গণ রোমান ক্যাথালক সংবাদ", 
কিপার শাস্ল্ের অর্থভেদ' ও 'বাঙ্গলা ব্যাকরণ ও 
বাঙ্গলা-পতুর্গীজ শব্দকোষ পর্তুগালের লিসবন 
শহর থেকে ১৭৪৩ খল. মদ্রুত করেন। দ্বভাষিক 
এই গ্র্থগুূলের একটি পৃজ্ঠা *বাংলা অক্ষরে ও 
অপর পৃজ্ঠা পর্তুগীজ ভাষায় মুদ্রত। [১২২] 

আহমদ ফজলর রহমান, স্যার (১৮৮৯- 
১৯৪) জলপাইগ্দাড়। আবদুর রহমান। জল- 
পাইগাঁড় জিলা স্কুল থেকে বৃত্তসহ প্রবোশকা পাশ 
করে বলাত যান (১৯০৮)। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে ইতিহাসে অনাসসহ বি.এ. পাশ করে ১৯১২ 
খডী, দেশে ফেরেন। আলশগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের 
লেকচারার (১৯১৪ - ২১) ও ঢাকা 'বিশববিদ্যালয়ের 
রডার ১৯২১ - ২৭) 'হসাবে অধ্যাপনার কাজ 
করেন। 'তাঁন কাঁলকাতা বিশ্বাবিদ্যালয় কমিশন বা 

[ &৬ ] আ্যন্স্রজ, চালস আয় 

ঢাকা বশ্বাঁবদ্যালয়ের রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের দ্বারা 
নির্বাচিত হয়ে ?তাঁন একবার বঙ্গীয় ব্যবস্ধাপক 
পাঁরষদের সভ্য হন। সাঁলমূল্লাহ মুসাঁলম হলের 
1তাঁনই প্রথম প্রভোস্ট (১৯২১ -২৭)। ১৯৩৪ - 
৩৬ খন, তান ঢাকা বশ্বাবদ্যালয়ের ভাইস- 
চ্যান্সেলর ছিলেন। ১৯৩৭ খু, ভারতীয় (ফেডা- 
রেল) পাবাঁলক সার্ভস কাঁমশনের সদস্য হন। 
[১৯৩৩] 

আহমেদ্র রহমান, জনাব (১৯১৩৭ - ২২., 
৯৯৬৬) সরাইল-ব্রাক্মণবাঁড়য়া-কুমিল্লা। তান ছার 
অবস্থাতেই সাংবাদিকতার প্রাতি আকৃষ্ট হন। 
১৯৫৪ খু. অধুনালুপ্ত শমল্লাত'-এর সহকারী 
সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬০ খুব. ঢাকা 'বিশবাঁবদ্যালয় 
থেকে এম.এ. পাশ করেন। ছান্রজীবনে রাজনোতিক 
ও সাংস্কীতিক আন্দোলনে জাঁড়য়ে পড়ায় ১৯৯৬২ 
খু. তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা বের হয়। 
1তাঁন তখন আত্মগোপন করেন। পূর্ব পাকিস্তানের 
ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগ্রামী আহমেদুর 
কায়রোতে এক বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান। [১৮] 

আহসান;ল্লাহ, খানবাহাদূর (১৮৭৪ - ১৯৯৬৫) 
নলতা- খুলনা । িশ্বাবদ্যালয় থেকে 
আরবীতে এম.এ. পাশ করেন। 'তাঁনই প্রথম 
মৃুসালম আই.ই.এস.। বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগের সহ- 
কারী ডাইরেক্টর (অল্পাঁদন অস্থায়ী ডাইরেক্টর) 
পদে কাজ করে ১৯২৯ খুব. চাকার থেকে অবসর- 

খুলনা, ঢাকা, চট্রগ্রাম, হবিগঞ্জ প্রভীত স্থানে শাখা 
বস্তার করে কাজ করে । নিজ গ্রামের উন্নাতাঁবধানে 
গতাঁন সর্বদা সচেস্ট ছিলেন। নলতা হাই স্কুল ও 
জাম মসাজদ তাঁরই কণীর্ত বহন করে। তাঁর 
স্থাপিত 'মখদূমী লাইব্রেরণ। প্রাকৃস্বাধীনতা যুগে 
ইসলাম গ্রল্থ প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। 
ইসলামশ ইতিহাস ও ধর্মীবষয়ক প্রায় ৬০খানি 
গ্রন্থ তানি রচনা করেন। শেষজশবনে আধ্যাঁত্মক 
সাধনায় লিপ্ত থাকেন। [১৩৩] 

আহাম্মদ খাঁ, 1জন্দাপশর । ধর্মপ্রচারার্থ প্রাসদ্ধ 
দরবেশ খাঁ জাহান আলীর সঙ্গে খুলনায় এসে- 
ছিলেন। পজন্দাপর' নামে খ্যাত 'ছিলেন। এই 
পশরের স্মৃতির উদ্দেশে প্রাতষ্ঠিত দীঘি ও 
মসাঁজদ খুলনার রণবিজয়পুরে এখনও বতরমান। 
[১] 
আ্যাপ্ড্রজ, চার্লস প্রশীয়র, দীনবন্ধ; (১২.২.১৮৭৯- 
&.৪.১৯৪০) নিউক্যাসল-অন-টাইন--ইংল্যাণ্ড । জন 
এডুইন। কোশ্রিজ বিশ্বাবিদ্যালয়ের কৃতী ছার । কিছু- 



ইন-শা-আলাহ খান 

দন ধর্মযাজকের কাজ করেন। পরে কোম্রজের 
ফেলোরপে অধ্যাপনার পর ১৯০৪ খপ. কেম্ত্রিজ 
মিশনের সহায়তায় ভারতে আসেন। দিলগর সেন্ট 
স্টফেন্স কলেজে অধ্যাপনাকালে অধ্যক্ষ সুশশল 

রুূদ্রের প্রভাবে ভারত সম্পর্কে অন্তদর্ণান্ট লাভ 
করেন। ক্রমে “তা ও রচনায় মিশনারীদের ভেদ- 
বাাদ্ধ ও অসামোর 'নন্দা করায় স্ব-সমাজে 'নান্দিত 
ও ভারতীয় সমাজে খ্যাত হন। ১৯১২ খুখ, 
ইংল্যান্ডে রবীন্দ্রনাথের গাীতাঞ্জাল পাঠসভা থেকে 
রবান্দ্রানরাগণ হন। ক্রমে ধর্মীবিষয়ে অন্তর্থন্দ ও 
ভাপতীয় সংস্কৃতির প্রাত আকর্ষণের ফলে ১৯১৪ 
খু, শান্তিনিকেতনে যোগ দেন। এর পূবেই 
গাম্ধীজীর সঙ্গে দাক্ষণ আ্রকায় সত্যাগ্রহ আন্দো- 
লনে যোগ দিয়ে সুপাঁরিচিত হয়োছলেন। এইভাবে 
আ্যন্্রজ হয়েছিলেন গাম্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের 
মধ্যে সংযোগ-রক্ষায় প্রধান ব্যান্ত (দবজেন্দ্রনাথের 
ভাষায় হাইফেন)। উৎপশীড়তের প্রাতি তাঁর জীবন- 
ব্যাপণ সেবাকাজের তালিকা : ফাজ দ্বীপে ভারতীয় 
শ্রমক 'ইনডেপ্টার' প্রথার উৎসাদন, রাজপুতানায় 
বেগার প্রথা ও হংকং-এ ভারত থেকে বেআইননদ 

আফিম রপ্তাঁনর বিরোধিতা, ভারতীয় রেল ধর্ম- 
ঘটের মীমাংসা। আসাম থেকে চলে-আসা চা- 
কলোনার শ্রামকদের ওপর গুর্খা পুীলসের অত্যা- 
চারের প্রাতবাদে ১৯২১ খু. যে ধর্মঘট হয়েছিল, 
তিনি সেই আন্দোলনে নাদ্ব্ধায় নঃসঙ্কোচে 
ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এঁ সময়ে তাঁর প্রাতাদনের 
বিধৃত বিভিন্ন পাত্রকায় প্রকাঁশত হয়েছে। এই 
ব্যাপারে 'ওপ্রেশন অফ দি প:ওর' নাম 'দিয়ে তান 
যে প্রবন্ধ লিখোছলেন পরে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 
হয়। গ্রজ্থাটতে এ দিনগুলির ইতিহাস পাওয়া 
যায়। এই সূত্রে অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের 
সভাপাতত্ব করেন। তিনি গাম্ধজধর কর্মজখবনের 
অনেক সঙ্কটে সহায়তা করেন, রবান্দ্রনাথের 'বিদেশ- 
যারার সঙ্গণশ হন এবং কখনও-বা রবান্দ্রনাথের 
অনুপস্থিতিতে আশ্রম পাঁরচালনার দাঁয়ত্ব গ্রহণ 
করেন। শেষ জীবনে খ্ষ্টান সমাজ তাঁকে স্ব- 
সমাজে ফিরিয়ে নেন। উৎপ২ড়ন ও শোষণের 
বিরুদ্ধে স্বজাতীয় শাসকশ্রেণর চৈতন্য-সম্পাদনে 
তাঁর জীবন কাটে। ভারতণয় স্বাধশনতা সংগ্রামে 
সহানূভতিশীল এই ইংরেজ মনীষশ এদেশীয় 
জনগণ-প্রদত্ত 'দীনবন্ধ্, উপাধিতে ভূষিত হন। 
প্রকাশিত গ্রন্থ : “দ রেনেসাঁস ইন ইন্ডিয়া” 
হোয়াট আই য়ো টু ক্রাইস্ট', পদ ট্রু ইন্ডিয়া" 
ইত্যাদি। [৩] 

ইনশা-আল্লাহ খান, সৈক্নদ (১৭৫৬ - ১৮১৭) 
মুর্শিদাবাদ। পিতা মীর মাশা-আল্লাহ মৃর্শিদা- 

[ ৫২ ] ইন্দিরা দেবী চৌধুরান* 

বাদের শাহ দরবারের চিকিৎসক ছিলেন। আল্লাহ 
খান ফারসী, 'হন্দী ও উর্দৃতে বহু কাবতা রচনা 
করেন। 'ইনৃশা” তাঁর কাব্য-নাম। লক্ষেণীয়ে অবস্থান- 
কালে 'তাঁন শাহ আলমের প্দত্র মির্জা সুলাইমান 
শুকোহ্র কাছে মর্যাদা পান। পরে নবাব সাদিক 
আলীর দরবারে কিছাীদন কাটান। শেষ জীবন 
দুঃখকন্টে কাটে এবং উল্মাদ-অবস্থায় মৃত্যু হয়॥ 
তাঁর রচিত উর্দু ভাষার ব্যাকরণখাঁন বহুল- 
প্রচারত। [১৩৩] 

ইন্দিরা দেবী (১৮৭১ - ১৯২২) কাঁলকাতা। 
মূকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়। স্বামী লাঁলতমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় । প্রকৃত নাম সৃর্পা । শৈশবে পিতামহ 
ভুদেব মুখোপাধ্যায়ের যত বিশেষভাবে 'শিক্ষাপ্রাপ্ত 
হন। কৈশোরেই সংস্কৃত কাব্যাঁদর অনুবাদ করেন। 
কবিত্ব-শন্তর স্ফুরণ বাল্যেই ঘটেছিল। স্বর্ণকুমারশ 
দেবীর উৎসাহে রচনা প্রকাশে উদ্যোগশ হন। রচনা 
প্রকাশকালে ইন্দিরা নাম ব্যবহার করতেন। 'পর্শমাঁণ, 
উপন্যাস রচনা করে খ্যাতি লাভ করেন। রচিত 
অন্যান্য উপন্যাস : 'পরাজিতা”, 'ন্তরোতের গাঁত, ও 
প্রত্যাবর্তন" ; তা ছাড়া 'মাতৃহীন”, “ফুলের তোড়া, 
ও 'শেষদান' ছোটগঞজ্পের সমান্ট ; এবং 'সৌধরহসা' 
কোনান ডয়েলের অনুবাদ । 'শীতিগারথা, কাঁবতা- 
সংগ্রহ মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। উুপন্যাসকা 
অনুর্পা দেবী তরি অনুজা। [৩,&,২৬] 

হীন্দিরা দেবী চৌধ্রানশ (২৯.১২.১৮৭৩ - ১২. 
৮.১৯৬০) জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাঁড়__কালকাতা ৷ 
[পিতা সতোন্দ্রনাথের কর্মস্থল কালাদাঘ-_বোদ্বাইতে 
জন্ম। মাতা ও জ্ম্ঠদ্রাতা সংরেন্দ্রনাথের সঙ্গে 
শৈশবে দু'বছর বিলাতে কাটান। ১৮৯২ খপ. 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ. পরণীক্ষায় 
পরণক্ষার্থনীদের মধ্যে প্রথম স্থান আধকার করে 
“পদ্মাবতী স্বর্ণপদক ' প্রাপ্ত হন। ১৮৯৯ খুব. প্রমথ 
চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহ হয়। রবীন্দ্রনাথ পাঁরচালত 
ও মাতা জ্ভঞানদানান্দনশ সম্পাঁদত বালক" পাত্রকায় 
শৈশবেই রাস্কিনের রচনার অনুবাদ প্রকাশ করেন। 
“সাধনা”, 'সবৃজপন্ন' ও 'পাঁরচয়'-এ ফরাসশ সাহতোর 
অনুবাদ ও সঙ্কলন প্রকাশ করেন এবং রবাঁন্দ্রনাথের 
কোন কোন গল্প, প্রবন্ধ, কাঁবতা ও 'জাপান যাতশ'র 
ইংরেজী অনুবাদ করেন। মাঁহলাদের সঞ্গঁত- 
সজ্ঘের মুখপন্র “আনন্দ সঙ্গত পাল্রকা'র 
[তান অন্যতম বূপ্ম-সম্পাদিকা ছিলেন। বগ্গনারণর 
মঙ্গলামঞ্গল বিষয়ে হীন্দিরা দেবর মতামত 'নারীর- 
উত্তি' নামক প্রবন্ধে সংগৃহীত আছে। 'বাংলার স্ব 
আচার", 'স্মাতিকথা", “পুরাতনণ" প্রভৃতির সম্পাদনা 
হীন্দিরা দেবীর অন্যতম কশীর্ত। শুধু স্বদেশশ 
ও বিদেশী ভাষা এবং সাহত্যচর্চাই নয়, সঞ্গণতেও: 



ইন্দ)ভুষণ চক্রবতশ 

[তান অনন্যা ছিলেন। দেশী ও বিদেশী সুরে 
এবং পিয়ানো, বেহালা, সেতার প্রভীতি যন্দে 
অসামান্য দক্ষতা ছিল। স্বামীর সঙ্গে যুক্তভাবে 
[লাখত পঁহন্দুসঞ্গত' তাঁর সঙ্গীত-চিন্তার পাঁর- 
চায়ক। 'মায়ার খেলা', 'ভানুসিংহের পদাবলণ', 
'কালমৃগয়া' প্রভৃতি ও আরও দু'শো রবীন্দ্র- 

*সঙ্গীতের স্বরালাপ এবং একালে প্রকাশিত বহু 
রবান্দ্রসঙ্গীত-স্বরালাঁপ গ্রল্থও তান সম্পাদনা 
করেন। রবীন্দ্রনাথ রচিত গানের 'রবীন্দ্র সঙ্গীতের 
ন্লিবেণীসঙ্গম” (১৩৬১ ব.) নামক একাট চত্তা- 
কর্ষক তালিকা প্রকাশ করেন। তাঁর রাঁচত কিছ 
গান স্বরালাপসহ “সংরঞ্গমা' পান্রকায় গ্রাথত 
আছে । ১৯৪৪ খুন. কাঁলকাতা 'বিশবাবদ্যালয় তাঁকে 
'ভুবনমোহনী পদক" দ্বারা সম্মানত করেন। 
১৯৫৬ খ্রী. বিশ্বভারতনর অস্থায়ী উপাচার্য নিযুক্ত 
হন। ১৯৫৭ খন. বিশ্বভারতী তাঁকে 'দোঁশকোত্তম' 
উপাঁধ দান করেন এবং রবীন্দ্র ভারতী সামাত 
১৯৫৯ খএব. প্রথম "রবীন্দ্র পুরস্কার, প্রদান করেন। 
'কলিকাতা সঙ্গীত সাশমলন৭”, 'উইমেনৃস এডু- 
কেশন লাগ” "অল হীণ্ডিয়া উইমেন্স কন্ফারেল্স' 
প্রভীতর সঙ্গেও যুস্ত ছিলেন। [৩,৪,৭,২৫.২৬] 

ইন্দ্যভূষণ চক্রবর্তী (১৭.৩.১৮৯৮- ১৮২, 
১৯৭৪) 'ডিব্লুগড়--আসাম। মেধাবাঁ ছান্র ছিলেন। 
কলিকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয় থেকে বি.এ. পাশ করে 
'বেজালী' ও বন্দেমাতরম্” পান্রিকায় কাজ করেন। 
পরে "টাইমস্ অব আসাম, পান্রকার সম্পাদক হন। 
৯৯৪৬ খন, “আসাম 'ট্রীবউন' দৌনক পান্রকাকারে 
প্রকাশিত হবার সময় থেকে তান তাতে যোগ 
দিয়ে ১৯৬২ খ্যী. অবসর-গ্রহণের কাল পর্যন্ত 
কাজ করেন। ৭২ বছর বয়সে তিনি কাঁলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে এম.এ. পরীক্ষা 'দয়ে 
কৃতকার্য হন। [১৬] 

ইন্দ্ভূষণ চট্টোপাধ্যাক্ম (ডিসে. ১৮৮৮- ২৩. 
১০.১৯৭০)। বারাণসণ হিন্দু বিশ্বাবদ্যালয়, নাগ- 
পুর আগ্রকালচারাল কলেজ, পৃসা ইনস্টিটিউট 
এবং ব্যাজ্গালোরের ইশ্ডিয়ান ,ইনস্টাটউট অফ 
ডেয়ারী আ্যাড আ্যানম্যাল হাসব্যানৃড্র প্রভাতি 
স্থানে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। আবিভন্ত বাঙলার ফিজিও- 
লজিক্যাল কেমিস্ট ও আ্যাগ্রকালচারাল কেমস্টরূপে 
কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। অল্পদিনের জন্য ভারত 
সরকারের সহকারণী কাঁষ কাঁমশনার 'ছলেন। প্রায় 
পণ্তাশাটি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশ করেন। হজমশান্ত 
পাঁরমাপের একাঁট বিশেষ পদ্ধাতির উদ্ভাবক। 
ধান ও ধানসম্বন্ধীয় বস্তুর রাসায়নিক বিভাজন 
তাঁর উল্লেখযোগ্য কণীর্ত। ইম্পিরিয়্যাল কাউন্সিল 
অফ আ্যাগ্রকালচারাল রিসার্চ ও বাঙলা সরকারের 

[ ৫৩ ] ইচ্ছুনাথ বন্দ্যোপাধ্যাক্ন 

কাঁষ গবেষণা বোর্ডএর সভ্য, কাঁলকাতা [বিশব- 
বিদ্যালয়ের কাঁষ ফ্যাকাল্টী, বিজ্ঞান পাঁরষদ এবং 
সায়েন্স ক্লাবের সদস্য ছিলেন। [১৬] 

ইন্দভূষণ রায় (১৮৯০ - ২৯.৪.১৯১২) কাঁল- 
কাতা। বিপ্লবী দলের সভ্য। ১৯০৮ খত, ১১ 
এপ্রল চন্দননগরের মেয়রের উপর বোমা নিক্ষেপ 
করেন। ১৯০৮ খডী, ২ মে আলীপুর বড়যল্ত 
মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত 
হন। আন্দামানের সেলুলার জেলে পলিসের 
নৃশংস অত্যাচারে আত্মহত্যা করেন। 1&৪] 

ইন্দমাধৰ মাল্লক (১-১৩২৪ ব.)। "ইকৃ- 
মক-কুকারে'র উদ্ভাবক । 'তাঁন তিন বিষয়ে এম.এ. 
এবং ল পাশ করেন। কিন্তু মৌডক্যাল কলেজ 
থেকে চাকৎসা বিদ্যার সর্বোচ্চ উপাধি লাভ করে 
ডান্তারের পেশাই গ্রহণ করেছিলেন। “শন ভ্রমণ' 
তাঁর রাঁচত একখান পুস্তক। [6] 

ইচ্দ্রকুমার রায়চৌধুরী (১২৮৯ - ২০.৭.১৩৭১ 
ব.)। একাধিক সংবাদপত্রে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে 

সাংবাদকতা করে গেছেন। বাংলা শর্টহ্যা্ডের 
প্রবর্কি 'দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে উত্ত বিষয়ে 
শিক্ষালাভ করেন এবং নিজেও এই বিষয়ের বহুল 
উন্নতিসাধন করেন। তাঁকে বাংলা শর্টহ্যাপ্ডের 
নবতম ধারার শ্ত্রম্টা বলা চলে। 18৪] 

ইম্দ্রচচ্দ্র সিংহ, রাজা (১৮৫৭ ?- ১৮৯৪) 
পাইকপাড়া কাঁলকাতা। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র । দেওয়ান 
গঞত্গাগোবিন্দ সিংহের বংশধর । বিলাসী এই রাজা 

বিড়ালের বিবাহ দিয়ে এ অনুষ্ঠানে তিন লক্ষ 
টাকা ব্যয় করোছিলেন। স্টেটসম্যান পান্নকার 
স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক রবার্ট নাইট বর্ধমানরাজের 

বিরুদ্ধে লিখে মানহানির দায়ে বিপন্ন হলে ইন্দ্চন্দ্ 
তাঁকে 'িবপল্মুন্ত করেন এবং ওাঁরয়েশ্টাল বাঁমা 
কোম্পানীর দুঃসময়ে সাহায্য করোছলেন। তিনি 
সর্বপ্রকার জনাহতকর কার্ষে ম্স্তহস্তে সাহায্য 
করতেন। ১৮৭৭ খী, জুবিলী উৎসবে বড়লাট 
লর্ড লিটন কর্তৃক পল্লীতে 'নমান্তিত হন ও একটি 
দরবার মেডেল উপহার পান। [৯] 

ইন্দ্রনাথ নন্দশ। যুগান্তর সমিতির সভ্য ছিলেন। 
১৯০৫ খুব, আন্দোলনের আগে বিহারে বৈপ্লাবক 

সামতি প্রাতষ্ঠার চেষ্টায় অন্যদের সহযোগে গ্রামে 
গ্রামে ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহাধ্যে স্বাধীনতার কথা 
প্রচার করতেন। 1&৩] 

ইচ্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৪.৫-১৮৪৯ - ২৩.৩, 
১৯১১) গঞ্গাঁটিকুরি- বর্ধমান । পাল্ডুগ্রাম-- বধ 
মানে মাতুলালয়ে জল্ম। পিতা বামাচরণ পূর্ণিয়ার 
উকিল ছিলেন। ১৮৬৯ খু, ক্যাঁথজ্রাল মিশন 
কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে ইন্দ্রনাথ বাঁরভূমের 



ইন্দরভূতি 

হেতমপুর ও বর্ধমানের ওকড়সা স্কুলে প্রধান 

[শক্ষকের কাজ করেন। ১৮৭১৯ খা. বি.এল, পাশ 
করে প্রথমে ১৮৭১ -৭৬ খশ, পযল্তি পূর্ণিয়া ও 
দিনাজপুরে, ১৮৭৬ - ৮৯ খশ, পযন্তি কলিকাতা 
হাইকোর্টে, অবশেষে আমত্যু বর্ধমানে ওকালতি 
করে গেছেন। কিছুদিনের জন মুন্সেফেব কাজও 
করেছেন। বাংলা সাঁহত্জগতে “পাচু ঠাকুর, বা 
'পঞ্/ানন্দ' নামে প্রাতিষ্ঠত হন। বিলাতশ আচারের 
অন্ধ অনুকরণ, প্রগতি ও সংস্কৃতির নামে ইংরেজ- 
সেবার বিরুদ্ধে তশন্র ব্জ্গ-বিদ্রুপ করতেন “পণ্টা- 
নন্দ'। বাঞ্কিমের ভাষায় বাঙলার জীবন ও সাহত্যা- 
কাণে তিনি 'হেলীর ধূমকেতু” । উৎকৃষ্ট কাব্যম' 
(১৮৭০, ব্যপাকাব্য), 'কম্পতরু, (১৮৭৪, উপ- 
ন্যাস), 'ভারত-উদ্ধার” ১৮৭৮, ব্যত্গকাব্য), “্ষুদ- 
রাম" (১৮৮৮, উপন্যাস) প্রভৃতি গ্রন্থের রচায়তা। 
পাঁচিটি সর্গে সম্পূর্ণ, আঁমন্রাক্ষর ছন্দে রচিত 
'ভারত-উদ্ধার' বাংলা সাঁহত্যের অন্যতম শ্রেম্ঠ 
ব্যঙ্গকাব্য। ১৮৭৮ খা, 'পঞ্টানন্দ' নামে বাঙ্গাত্মক 
মাসিক পল্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। পরে পন্রিকাটি 
'বঞ্গবাসী' পল্রিকার স্চে যুস্ত হয়। 'বং্গবাস+-তে 

রচিত চুটিকগ্ীলি পরে 'পাঁচু ঠাকুর গ্রশ্থমালায় 
(৫ খণ্ড) সঙ্কাঁলত হয়েছে। এ ছাড়াও 'বঙ্গবাসণ' 
পশ্রিকায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ িলখোঁছলেন। 
তিনি 'বাংলা তাষার সংস্কার" শীর্ষক এক প্রবন্ধে 
সংস্কতের ছঁচে ঢেলে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ 
প্রণয়নের অসঙ্গতি বোঝাতে চেয়োছলেন। সা'হত্য- 
কর্মে নিছক রাঁসকতা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। 
সমস্ত রচনার অন্তরালে তাঁর স্বদেশান্রাগের 
আভাস প্রচ্ছন্ন থাকত। [১,৩,৭,৮,২৫,২৬] 

ইন্দ্রভূতি (সম্ভবত ৭ম/৮ম শতাব্দণ)। উদ্ভীয়ান 
বা ওদ্যানের রাজা ইন্দ্রভূতি ভাগনশ বা কন্যার 
সহযোগে বাঙলা দেশে 'বজজযোগনী সাধন' প্রবর্তন 
করেন। তিব্বতী-সত্র থেকে পাওয়া তাঁর রাঁচিত 
অন্তত ২৩টি গ্রন্থের মধ্যে 'কুরুকুল্লা-সাধন, ও 'জ্ঞান- 
সিম্ধির সংস্কৃত ভাষায় লিখিত মূল পঠথ 
আবিষ্কত ও প্রকাশিত হয়েছে। আচার অনথ্গবজ্ঞ 
তাঁর গুরু এবং 1তষ্বতের প্রাসম্ধ বৌদ্ধগুরু পদ্ম- 
সম্ভব তাঁর পৃত্ত ছিলেন। [৩,৬৭] 

ইল্দসখী। আনু. ১৫শ শতাব্দীর একজন 
মাহলা কবি। তাঁর রচিত পদাবলশ পাওয়া গেছে। 
[১] 

ইন্প্রলাল রায়। লাখোটিয়া-_বারশাল। 'পিয়ারণ- 
লাল। পাশ্চাত্য শিক্ষান্রাগণ পিতার সঙ্গে তন 
বছর বয়সে বিলাতষাতা করেন। 'ভ্রাটশ সামারক 
কাহিনীতে ইন্দ্ললালই প্রথম বাঙ্গালণ ফ্লাইট লেফ-- 
টেন্যাশ্ট। স্যান্ডহাস্টের কমিশন পেয়ে [তান রয্াল 

[ &৪8 ] ইয়েটস, উই'লিয়ম 

এয়ার ফোর্সে যোগ দেন এবং ৭খানি শন্লু-বিমান 
ধ্বংস করার পর যদ্ধক্ষেত্রে, ফ্রান্সের ক্যালে অণ্ুলে 
নিহত হন। ওখানে তরি কবরে উৎকীর্ণ আছে-_ 

“মহাবীরের সমাধি, সম্ভ্রম দেখাও, স্পর্শ করো না?। 
বিমানবাহিনীর স্বোৌচ্চ সম্মান এড.এফ.স. উপাধ 
লাভ করেছিলেন। [১৬] 

ইন্দ্রে'বর চূড়ামাণি। উত্তরবঙ্গের একজন 'বখ্যাত' 
পণ্ডিত। তাঁর কন্যা মাননশ দেবী পরম 'বদুষী 
ও স্মৃতিশাস্তে ব্ৎপন্না ছিলেন। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক 
পাণ্ডত রদ্রমগ্ল ন্যায়ালগ্কার মানিনীর পূন্তর 
ছিলেন। [১] 

ইব্রাহম, জাস্টিস মুহম্সদ (১৮৯০ - ১৯৬৬) 
[বষ্ুপুর-ফাঁরদপুর। ম্যান্ট্রক পরীক্ষায় দুপট 
স্বর্ণপদক ও বৃন্তিলাভ করেন। প্রথম বিভাগে ল 
পাশ করে প্রথমে ফাঁরদপুর ও পরে ঢাকায় ওকালাত 
করেন। িছাাঁদন ঢাকা বশ্বাবদ্যালয়ে আইনের 
1শক্ষক 'ছিলেন। ঢাকা হাইকোর্টের 'বিচারপাঁতি, ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর (১৯৫৬ - ৫৮) ও 

দিলেন (১৯৫৮ -৬১)। স্বেচ্ছায় মান্দ্িত্ব ত্যাগ করে 
অবসর জীবন যাপন করেন। [১৩৩] 

ইত্রাহম শুকৃকর শাহ। বর্ধমান। প্রথম জশবনে 
জলবাহকের কাজ করতেন। পরে সুফী সম্প্রদায়ভুস্ত 
একজন সাধক ফকীর হন এবং কাব্য ও ধমণ্রল্থ 
রচনা শর করেন। তাঁর সমাধ এখনও বর্তমান 
আছে। [১] 

ইমামবাড়শী শাহ। সন্ন্যাসী 'বদ্রোহের শেষ 
পর্যায়ের নায়ক। তিনি বৃম্ধু শাহের সঙ্গে মিলিত- 
ভাবে ১৭৯৯ থেকে ১৮০০ খুশ. পর্যন্ত বগড়ার 
জঙ্গলাকীর্ণ অণ্চলে বিদ্রোহ পাঁরচালনা করেন। 
[৫৬] 

ইয়েটস, উইলিয়ম (১৫.১২.১৭৯৭ - ৩.৭. 
১৮৪৫) লোবরা-ইংল্যান্ড। ১৮১৫ খশ. ধর্ম- 
প্রচারক 'হসাবে শ্রীরামপ্রে পেশছান ও কেরণর 
সাহাযো সংস্কৃত, বাংলা, অসমীয়া, ওঁড়শশ 
প্রীতি ভাষা আয়ন, করেন। প্রায় চার বছর শ্রীরাম- 
পরে বসবাসের পর কাঁলকাতায় এসে ব্যাপাটস্ট 
মিশন প্রেসে পীয়র্স ও লসেনের সাহায্যে কাজ 
আরম্ভ করেন। ৩.৯.১৮১৮ খ:ঈ. এই প্রেস থেকে 
প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। অথোপাজনের 
জন্য কলকাতায় আগত ইংরেজদের 'শক্ষার জন্য 
স্কুল খোলেন। ১৮১৭ খ্যাঁ, "কাঁলকাতা স্কুল- 
বদক সোসাহীট' প্রাতাম্ঠিত হয়। ১৮২৪ -৪৫ খুখ, 
পষন্তি এই প্রতিষ্ঠানের জম্পাদক ছিলেন এবং এর 
জন্য বহু পুস্তক রচনা করেন। সমসামায়ক কালে 
[তান অন্যতম ভারতীয় ভাষাবদর্পে খ্যাত 



ইলিয়াস কুদ্দূশ শাহ 

লাভ করেন। তিনি ৯ ভারতীয় ভাষা জানতেন। 
স্বাস্থ্যের কারণে স্বদেশ-যান্তার পথে এডেনে মত্যু 
হয়। রচিত গ্রন্থ : “পদার্থ 'বিদ্যাসার, ১৮২৫), 
“জ্যোতাবদ্যা” ১৮৩৩), “সারসংগ্রহ ১৮৪৪), 
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(১৮৪৭), 'বাইবেল' ও “প্রাচীন ইতিহাসের সমূচ্য়' 
॥পীয়সনিসহ অনুবাদ)। 1১২২] 

ইলিয়াস কুদ্দূশ শাহ। শ্রীহট্র। ইম্লাইল সৈয়দ 
শাহ। পিতার ন্যায় ইলিয়াসও জ্ঞানী ও ধর্মপ্রাণ 
বান্ত ছিলেন। সাধু চাঁরন্র ও বিদ্যাবস্তার জন্য 
'কুতুব-উল-আউলিয়া”-রূপে প্রীসদ্ধ হন। মুড়ার- 
বন্দে তাঁর সমাধ “কুতুবের দরগা" নামে প্রসিদ্ধ । 
[৯] 

ইসমাইল হোসেন সিরাজী ১৮৮০ - ১৯৩১) 
'[সরাজগ্রঞ্জ--পাবনা। দারদ্যের জন্য উচ্চশিক্ষায় 
বাণ্চত হলেও 'নজ চেষ্টায় সাহত্য, হীতিহাস, 
ধর্মনীতি ও সমাজনীতিতে জ্ঞান অন করেন। 
১৯১২ খ্ডী, ভারতের মুসালম প্রাতাঁনধি 
হিসাবে তুরস্কের পক্ষে বলকান যুদ্ধে যোগ 
দেন। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম 
সোনিক 'ছিলেন। তানি একাধারে কাব, রাজনশীতিক, 
সমাজ-সংস্কারক, ধর্মনেতা ও 'চাকৎসক 'ছিলেন। 
১৩০৬ ব. প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাঁবতা-সঙ্কলন 
“'অনল-প্রবাহ'। এই কাব্যগ্রন্থে তিনি মুসলমান- 
দের মধ্যে ধর্মীয় প্রেরণা ও দেশাতবোধসূষ্টি 
এবং বিদেশী ইংরেজ সরকারের 'বরুদ্ধে বিক্ষোভ- 
বাহ, প্রজবালত করার প্রয়াস করেছেন। এ 
বাপারে মুনশী মেহেরুল্লাহ তাঁকে উৎসাহিত 
করেন। তাঁর এই কাব্যগ্রন্থাটর দ্বিতীয় 
সংস্করণ (১৩১৫ ব.) ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত 
করে এবং কবির দুই বছর কারাদণ্ড হয়। 
তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য অন্যান্য কাব্য : 'উচ্ছবাস”, 
উদ্বোধন, "নব উদ্দীপনা”, “স্পেন-বিজয় কাব্য”, 
“সঙ্গীত সঞ্জশবনন”, পপ্রেমাঞ্জীল, ; উপন্যাস : 

বেগম? ; প্রবন্ধ গ্রল্থ : স্নিচন্তা ্বজাতি প্রেম?। 

ভ্রমণ' প্রভাতি। [১৯৩৩] 

ইসা খাঁ মসনদ আলশী (2-সেপ্টে, ১৫৯৯) 
পিতা কালিদাস গজদানী জাতিতে রাজপুত ছিলেন, 
ইসলাম ধর্মে দশীক্ষত হবার পর নাম হয় সলেমান 
খাঁ। 'বিষয়কর্ম উপলক্ষে 'তাঁন অযোধ্যা প্রদেশ 
থেকে পৃববিঙ্গে এসে বিবাহ করেন। এখানেই ইসা 
খাঁর জল্ম। “আকবরনামাশ় প্রাসম্ধ ভূইয়া বলে 
ইসা খাঁর উল্লেখ আছে। "তানি স্বীয় ক্ষমতায় ঢাকা, 

[ && ] ঈশানচগ্দু ঘোষ 

তিপুরা, সুসঞ্গ-ব্যতশত ময়মনাসংহ, রংপুর, পাবনা 
এবং বগুড়া জেলার কিয়দংশ নিয়ে রাজ্য গঠন করেন। 
বঙ্গের শেষ স্বাধীন আফগান সুলতান দাউদ খাঁর 
পরাজয়ের পর আফগানদের নেতা হিসাবে তান 
আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং বঙ্গ- 
বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীদের নেতা মসুম খাঁকে 
আশ্রয় দেন। মোগল সেনাপাঁত তরসূন খাঁ তাঁর 
হাতে পরাজিত ও নিহত হন। ১৫৮৪ খন, ঢাকা 
আক্মণ করে মোগল সেনাপাঁতি শাহবাজ খাঁকে 
বঙ্গদেশ পাঁরত্যাগে বাধ্য করেন। ১৫৪৮৬ খু, 
মোগলদের সঙ্গে সান্ধ করেন। ১৬৯৬ খখ. মান- 
সিংহ ইসা খাঁর রাজ্যের আধকাংশ আঁধকার করলে 
[তিনি পানর্বার মোগলদের বিরদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ 
করেন। মানাঁসংহের পত্র দুজন সিংহ ইসা খাঁর 
রাজধানঈ কান্লাভু আন্রমণ করেন। 'কিল্তু 'তাঁন 
পরাজত ও নিহত হন। পরের বছর ইসা খাঁ 
আকবরের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। কাঁথত আছে, 
ইসা খাঁ মানাসংহের সঙ্গে আগ্রায় গেলে আকবর 
কর্তৃক "দেওয়ান, ও “মসনদ আল" উপাঁধি প্রাপ্ত 
হন। তাঁর পত়ী বাব আলা নেয়ামত সোনা বাব 
নামে খ্যাত 'ছিলেন। শোনা যায়, 'তাঁন 'বখ্যাত 
ভুইয়া চাঁদ রায়ের বিধবা কন্যা । ময়মনাঁসংহের 
হয়বংনগর ও জণ্গলবাঁড়তে তাঁর বংশধরগণ বতমান 
আছেন। [১,২,৩,২৫,২৬] 

ইন্াইল খাঁ, মৌলবশী (-১৬.৮.১৯১৬) 
ধূবারয়া-মরমনীসংহ । পিতার কর্মক্ষেত্র রেত্গুন 
শহরে বাস করতেন। 'ব.এল. পাশ করার পর 
রেঙ্গুন চীফকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু করেন 
এবং কিছুদিনের মধ্যেই আডভোকেট শ্রেণীর মধ্যে 
অন্যতম প্রধান বিবোচত হন। রেঞ্গুনের দুইটি 
শক্ষা-প্রাতষ্ঠান- বেঙ্গল একাডোম বালক এবং 
বাঁলকা বিদ্যালয়ের প্রধান পৃজ্ঠপোষক 'ছিলেন। 
বালিকা 'বিদ্যালয়াট ৬ বছর তাঁর বাড়তেই অবাঁস্থত 
ছিল। [১] 

ঈশানচচ্দ্র ঘোষ, রায়বাহাদযর (১২৬৭ - ১১. 
৭,১৩৪২ ব.) যশোহর। ৯ বছর বয়সে 'পিতৃ- 
দিবয়োগ ঘটলে অপরের সাহায্য লাভ করে নিজ 
প্রাতভা ও অধ্যবসায়গুণে কাতিত্বের সঙ্গে বাত্ত- 
সহ কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করেন। কিছুকাল 
গৃহাঁশক্ষকতা করে ও সংবাদপত্রে রচনাদি 'লিখে 
ংসার চালান। ১৮৮৫ খী. সরকার শিক্ষা- 

বিভাগে যোগ দিয়ে 'বাভন্ন স্কুলে প্রধান-শিক্ষকতা 
করার পর স্কুল ইনস্পেরর হন। সংস্কৃত, ইংরেজশ 
ও দর্শনশাস্ত্ে অসাধারণ পাশ্ডিত্য ছিল। কয়েকটি 
স্কুলপাঠ্য পুস্তক লিখলেও, তাঁর লেখক-খ্যাতি পালি 
থেকে 'বৌদ্ধজাতক,-এর অনুবাদক 'হসাবে। বন্ধ- 



ঈশানচন্দ্ু বন্দ্যোপাধ্যায় 

বয়সে পাঁল ভাষা ?শখে একক চেষ্টায় ১৬ বছরে 

এই কাজ শেষ করেন। তাঁর প্রখর ব্যবসায়ব্দদ্ধিও 

ছিল। অনেকগযাল ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের পরামর্শদাতা 

এবং কয়েকটির পাঁরচালক ছিলেন। 'বাভন্ন জন- 

হিতকর কাজে বহু অর্থ দান করেন। মাতা ও 

[তার স্মৃতিরক্ষায় দাতব্য চাকৎসালয় ও বিদ্যা- 

লয় প্রতিষ্ঠা, পুজ্কারণী খনন এবং রাস্তা ও 

গান্দর নিম।ণ করেন। এ ছাড়াও যাদবপুর ও 

কসৌলপ যক্ষয্া হাসপাতালে অর্থদান করেছিলেন। 

ইংরেজ সাহিত্যের স্বনামধন্য অধ্যাপক প্রফ্লচন্দ্ 
তার জ্যেম্ঠপুত। [৩৫,৭২৬] 

ঈশানচন্দ্র বঙ্দ্যোপাধ্যায় (১৫.৩.১৮৫৬ -১২. 
৬.১৮৯৭) গুঁলটা-হুগলণ। কৈলাসচন্দ্র। কাঁব 
হেমচন্দ্ের অনুজ । তাঁনও সুকাব ছিলেন। 
কলেজের শিক্ষা শেষ করে সরকারী কাজে যোগদান 
করেন। গাথা-কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়ে কিছাদনের 
মধোই কাধখ্যাতি অজর্ন করেন। 'যোগেশ' 
(১২৮৭ ব., অমিন্রাক্ষর ছন্দে রাঁচত), এচতমূকুর' 
প্রভ্ভীতি কাবা ও “সুধাময়ী' উপন্যাস তাঁর উল্লেখ- 

যোগা রচনা । হুগলী থেকে প্রচারিত “পীর্ণমা, 
মাঁসক পণিকার প্রকাশকাল থেকে আমৃত্যু তিনি 
তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অত্যন্ত ভাবপ্রবণ 
হুলেন। 'যোগেশ' তাঁর অন্তর্গড় বেদনার মূর্ত 
প্রতীক । অতাধক ভাবপ্রবণতার জন্য মানত ৪২ 
বছর বয়সে আত্মহত্যা করেন। [১৯,৩,২৫,২৬] 

ঈশানচল্দ্র বস; (১২৫০- ২৮.৬.১৩১৯ ব.)। 
মেদিনশপুর বিদ্যালয়ে রাজনারায়ণ বসুর "প্রয় ছাত্র 
ছিলেন। বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষদের প্রথম সহ- 
সম্পাদক এবং 'তত্ববোধিনী পান্রকা'র "বাঁশম্ট 
লেখক ছিলেন। বালক-বাঁলকাদের উপযুন্ত নশীতি- 
[শিক্ষার পুস্তক-প্রণেতা। তানি 'কছদন 'কায়স্থ' 
পারকার সম্পাদনাও করেন। রামমোহন রায়ের 
শুপ্তপ্রায় ইংরেজী, সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থাবলশর 
সঙ্কলক ও রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের বন্তুতাবলসর 
প্রকাশক ছিলেন। আঁদ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ঈশান- 
চন্দ্র 'হন্দুভাব রক্ষা করে ব্রাহ্গধর্ম প্রচারের পক্ষ- 
পাতী ছিলেন। স্প্ীশক্ষায় তাঁর উৎসাহ 'ছিল। 
ভবানীপুর বালিকা 'বদ্যালয় স্থাপনে গতাঁন এক- 
জন অগ্রণী ছিলেন। 1১৬] 

ঈশানচন্দ্র বাম । দৌলতপূর--পাবনা। জাঁমদার- 
বংশে জল্ম। নিকটস্থ এক বিপুল বিত্তশালী জাঁম- 
দারের সঙ্গে তাঁদের পাঁরবারের ববাদ উপাস্থত 
হলে এঁ বিবাদ ক্রমে প্রজাদের মধোও ছাঁড়য়ে পড়ে। 
প্রজারা তাঁদের বৃদ্ধিজমা এবং বাজেজমার বিষয়ে 
বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ঈশানচন্দ্রু এই বিদ্রোহ 
দলে যোগ দিয়ে স্বীয় বাম্ধবলে তাদ্দের নেতা 

[৫৬ ] ঈশ্বরচন্দ্ গ্যপ্ত 

ধনর্বাচিত হন। তান সাধারণত বিদ্রোহীদের "রাজা, 

বলে আঁভাহত হতেন। এই সময়ে রদ্রগাঁথির প্রীসদ্ধ 

অশ্বারোহস গঞঙ্গাচরণ পাল শীবদ্রোহীদের সঙ্গে 

যোগ দিয়ে ঈশানচন্দ্রের মল্তী শীনযু্ত হন। এই 

[িদ্রোহপরা প্রকাশ্য দিবালোকে দলবদ্ধভাবে জাঁম- 

দারদের সম্পান্ত লুট করত। তৎকালীন ইংরেজ 
সরকার সৈন্য পাঠিয়ে বিদ্রোহশদের দমন করেন। 
এই ধবিদ্রোহই সিরাজগঞ্জের পপ্রজাবিদ্রোহ' নামে 

খ্যাত। ১৮৭২ - ৭৩ খু. এই বিদ্রোহ সংঘাঁটত হয়। 

'ব্রাটশ গিবচারালয়ে এই বিদ্রোহীদের বিচারে ঈশান- 

চন্দ্র মান্ত পেলেও অন্যান্যদের তিন মাস থেকে 

দু'বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হয়। 1১,৫৪৬] 
ঈশান নাগর (১৪৯২-৫) নবগ্রাম- শ্রীহট্র। 

পাঁচ বছর বয়সে পতৃবিয়োগ ঘটলে তাঁর মাতা 
তাঁকে নিয়ে স্বগ্রামবাসী অদ্বৈত মহাপ্রভুর আশ্রয়ে 
শাঁন্তপুরে এসে বাস করতে থাকেন। গ্রদর কাছে 
শক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে ঈশান গুরুর আদেশে বৈষ্ণব- 
ধর্মপ্রচারার্থ স্বগ্রাম শ্রীহটে যান। গুরুপত্রীর 
আদেশে অদ্বৈত প্রভুর জীবনী অবলম্বনে "অদ্বৈত 
প্রকাশ' গ্রন্থ রচনা করেন ১৫৬৮)। চৈতন্য ভাগবতে 
[নমাই পণ্ডিতের গৃহভৃত্য হিসাবে তাঁর উল্লেখ 
আছে। চৈতন্যদেবের গৃহত্যাগের পর তাঁনই 
শচীমাতা ও শবর্ষীপ্রয়ার সেবা করতেন। তাঁর 
গ্রন্থে অদ্বৈত, চৈতন্য প্রমূখ ব্যান্তগণের পাণ্ডিত্য- 
স্চক উপাধর উল্লেখ দেখা যায়। তান লিখেছেন, 
অদ্বৈতের উপাধি ছিল 'শান্তবেদান্তবাগীশ' ও 
'বেদপণ্জানন' : চৈতন্যদেব অদ্বৈতাচার্যের চতু- 
ঘপাঠীতে বেদ অধ্যয়ন করে পবদ্যাসাগর' উপাধি 
পেয়োছিলেন ; পর্বেব্শা ভ্রমণকালে ণনমাই বিদ্যা- 
সাগর' জনৈক “তর্কচূড়ামাঁণ'কে তকশাস্ের বিচারে 
পরাস্ত করোছিলেন। [১,২,৩,২৬,৯০] 

ঈশানেশ্বর সব্বাধকারী (১৮শ শতাব্দী)। 
ধল্লশর সম্রাট মোহাম্মদ শাহের মন্ত্রী 'হসাবে 
ভারতশাসন ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব 'ছিল। 
কাঁলকাতা 'বিশ্বাঁবদ্যালয়ের প্রান্ত্ন ভাইস-চ্যান্সেলর 
দেবপ্রসাদ সর্বাঁধকারী তাঁর উত্তর পুরুষ! [১] 

ঈশ্বর ঘোষ। বিগ্রহপালের ৫১০৫৫ - ৭০) 
আমলের একজন সামন্ত রাজা । বর্ধমান জেলার 

দেরী অণ্চলে 'তাঁন প্রায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব 

করতেন। মহামাণ্ডাঁলক ঈশবর ঘোষ 'লাঁপ একটি 
এীতহাসিক উপাদান। যুদ্ধব্যবসায়ী ধূর্ত ঘোষ 
তাঁর রাজবংশের প্রাঁতষ্টাতা 'ছিলেন। ধূতের প্র 
ধবল ঘোষের কশীর্তি ও বীরত্ব-গাথা সৃত বা চারণেরা 
গেয়ে বেড়াত। (৬৭1 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মার্চ ১৮১২- ২৩.১.১৮৫৯) 
শিয়ালডাঞ্গা নীলকুঠি--কাঁচড়াপাড়া। হরিনারায়ণ। 



ঈশ্বরচন্দ্র বল্দেচল।বাক্স [ 

মধ্যাবিস্ত ঘরে জল্ম। বাল্যে শিক্ষায় অমনোযোগণ 
প্ছিলেন কিন্তু মুখে মুখে সঙ্গীত-রচনার ক্ষমতা 
ছিল এবং গ্রামের কবি ও ওস্তাদের দলে গান বেধে 
দিতেন। দশ বছর বয়সে মাতৃীবয়োগ ঘটলে তান 
কলকাতায় মাতুলালয়ে এসে বাস করতে থাকেন। 
তখন সম্ভবত কিছু সংস্কৃত ও বেদাল্তদর্শন পাঠ 
«করেন। ব্যঙ্গাত্মক কাঁবতা-রচনায় তান 'বখ্যাত 
হয়োছলেন। সে ধুূগের কোন লোক খ্যাতি- এবং 
প্রতাপ-ীশখরে থাকলেও গুপ্ত কাঁবর বিদ্রুপ থেকে 
রেহাই পান 'িন। সাধারণ মানুষের ভাষায় কাব্য 
রচনা করে তান কবিপ্রাসাদ্ধ লাভ করেন । সাংবা- 
দিকতায় অসাধারণ কীতত্ব প্রদর্শন করেন। ১৮৩১ 
খু. ২৮ জানুয়ারী যোগেন্দ্র ঠাকুরের সহযোগিতায় 
“সংবাদ প্রভাকর' সাস্তাঁহক পান্রকা প্রকাশ করেন। 
কালক্রমে বহু ঘটনার পর ১৮৩৯ খ্ডী, ১৪ জুন 
এই পীত্রকাই বাংলা দৌনকরূপে প্রকাশিত হয়। 
এ ছাড়াও “পাষণ্ডপটড়ন”, সংবাদ রত্রাবলশ', "সংবাদ- 
সাধুরঞ্জন, এবং আরও তিনটি পান্রকা প্রকাশ ও 
সম্পাদনা করেন । গৌরশঙ্কর ভট্টাচার্যের 'রসরাজ' 
পান্রকার সঙ্গে কাঁবতাযুদ্ধ চালাবার জন্যই তাঁন 
“পাষণ্ডপাঁড়ন, পাল্রকা প্রকাশ করেন। তাঁর অন্যতম 
সাহত্যকণীর্ত রামপ্রসাদ সেন, রামানাধ গুপ্ত, 
রামমোহন বসন, 'নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী, হরঃঠাকুর, 
নাঁসংহ, লক্ষম্ীকান্ত বিশবাস প্রভৃতি বাভন্ন স্বভাব- 
কাঁবর ও পাঁচালীকারের রচনা সংগ্রহ ও প্রকাশ। 
এ ছাড়া ভারতচন্দ্রের জশবনী ও কাল নাটক 
নামে আরও দুপট রচনা আছে। “বোধেন্দু- 
বিকাস" নাটকে ভাষা ও ছন্দে তাঁর দক্ষতার প্রমাণ 
সুস্পম্ট। বাংলা সাহত্যে ঈশ্বরচন্দ্র যুগসান্ধর 
কাব বলে সুপাঁরাচত। 'তাঁন বাঙাল কাঁবয়াল 
রচনারীতর শেষ কাব এবং 'বাঁভ্ল বিষয় অব- 
লম্বনে খণ্ডকবিতা রচনার প্রবর্তক । উল্মনূ্ত প্রাঙ্গণে 
জনসাধারণের মধ্যে কাঁবতাপাঠের প্রবর্তনও তিনি 
করেন। তাঁর কাব্য অমর না হলেও স্বকীয়তার 
বৈশিন্ট্যে উজ্জবল। তিনি রক্ষণশীল 'হন্দুসমাজভুস্ত 
ছিলেন। ১৮২৯ খ্ী, থেকে তাঁকে সামাজিক 
আন্দোলনে নব্যদের সাথী হতে দেখা যায়। তত্তৃ- 
বোঁধনী সভা ও 'হন্দু থিয়ফিলানগ্রাপক সভার 
সঙ্গেও সাক্রয় যোগাযোগ 'ছিল। ধর্মসভার বরোধঈ 
ছিলেন। বৈজ্ঞানিক ও বাঁণাঁজ্যক উন্নাত-বিষয়ক 
আন্দোলনের সমর্থন করতেন ও 'িনপসীড়ত জন- 
সাধারণের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। স্মশ- 
শক্ষায় উৎসাহশ িলেন। [১,২,৩,৭,৮,২৫,২৬] 

ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 'বিফুপুর। বাওলা- 
দেশে কথকতা শিক্ষার জন্য টোল স্থাপন করেন। 
তখন বিফ্পুরের কথকদের দেশজোড়া খ্যাতি ছিল। 
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সঞ্গীতজ্ঞ গোপেশবর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূরবপুরুষ। 
[২২] 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (২৬.৯.১৮২০ - ২৯.৭, 
১৮৯১) বীরাঁসংহ- মোদনীপুর । ঠাকুরদাস বন্দ্যো- 
পাধ্যায়। প্রাথামক শিক্ষা গ্রাম্য পাঠশালায় । পাঁর- 
বারক অবস্থা অত্যন্ত অসচ্ছল ছিল। ১৮২৮ খ:খ. 
পদব্রজে কালকাতায় আসেন এবং ১৮২৯ খত, ১ 
জুন সংস্কৃত কলেজে ভার্ত হন। একাঁদক্মে ১২ 
বছর কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, বেদান্ত, স্মৃতি, 
ন্যায়, জ্যোতিষ প্রভৃতি পাঠ করে অসাধারণ ব্যুৎংপাত্ত 
অজর্ন করেন। ১৯৮৩৯ খ্, হিন্দ ল পরাক্ষায় 
উত্তীর্ণ হবার পর ণবদ্যাসাগর' উপাধ পান। 
১৮৪১ খন, ৪ গিসেম্বর কলেজ ত্যাগ এবং 
ফোর্ট উইণীলয়ম কলেজে ১৮৪১ খী, ২৯ ডিসে, 
হেডপশ্ডিতের পদলাভ করেন। এখানে আসার পর 
ইংরেজী ও হিন্দী শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। 
১৮৪৬ খী, ৬ এ্রীপ্রল সংস্কৃত কলেজের সহ- 
সম্পাদক হন ধিল্তু কলেজ সংস্কারের প্রস্তাব 
সম্পাদক রসময় দত্ত অগ্রাহ্য করলে ১৮৪৭ খন. 
১৬ জুলাই পদত্যাগ করেন। ১৮৫৬০ খশ, উল্ত 
কলেজের সাহত্যাধ্যাপকের পদগ্রহণ করেন; শর্ত 
1ছল তাঁর প্রস্তাবমত কলেজ সংস্কার করতে হবে। 
১৮৫১ খী. ২২ জানু. উন্ত কলেজের নবসম্ট 
অধ্যক্ষ-পদে নিযুস্ত হন। এই সময় সম্পাদক রসময় 
দত্ত অবসর-গ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগর এই কলেজের 
সববভাগের সংস্কারসাধনে ব্রতী ছিলেন; যথা, 

সংস্কার, জটীল ব্যাকরণ মুস্ধবোধের পরিবর্তনের 
জন্য নিজ কর্তৃক সহজবোধ্য নূতন ব্যাকরণ সৃষ্টি 
সেংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্লমাঁণকা, ১৮৫১ খা, 
পরে ব্যাকরণ কৌমহ্দী), গাঁণতে ইংরেজী ব্যবহার 
এবং দর্শনে পাশ্চাত্য য্যাক্তীবদ্যা লোজক) পাণ্য 
নির্বাচন, সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণেতর জাঁতর প্রবেশা- 
ধকার প্রভাতি। ক্রমে স্কুল বিভাগের সর্বস্তরে 
শিক্ষার জন্য বহাবধ গ্রল্থ প্রণয়ন করেন ; যেমন, 
বোধোদয়', 'বর্ণপাঁরচয়', “কথামালা, চ'রিতাবলণী', 
“জুপাঠ, প্রভৃতি। বাংলা ভাষায় বলসণ্টার ও 
সংস্কতবাহ্ল্যম্ন্তর জন্য 'বেতালপণ্টাবংশাতি”, 
শকুন্তলা", “সীতার বনবাস" প্রভাত রচনায় 'তাঁন 
সাহিত্যের দিক্ নির্দেশ করেন। এ ছাড়াও 'রঘবংশ', 
“সবরদর্শনিসংগ্রহ', 'কুমারসম্ভব”, 'কাদম্বরণী”, “মেঘ- 
দূত", টউত্তররামচারত”, “আভিভ্ঞানশকুল্তলমত প্রীতি 
গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। সমাজ-সংস্কারেও মৃখ্য 
ভূমিকা 'ছিল। তত্ববোধনশ সভা ও তত্ববোধনশ 
পাকা এবং সম্পাদক অক্ষয় দত্তের সঙ্গে যোগা- 
যোগ ঘটে ছান্জশবনের শেষ দিকে । ১৮৫৪ - &৫& 
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খপ. গবধবা-ববাহের প্রস্তাব করেন। প্রবল পাঁরি- 

পল্থণ আন্দোলনের মধ্যেও িধবা-বিবাহ আইন 

পাশ হয় ১৮৫৬)। এই বছরই ডিসেম্বরে প্রথম 

ধধধবা-ববাহ করেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যা- 

পক শ্লীশচন্দ্র বিদ্যার । এখানে এবং পরে বহু 

ণ্বধবা-বিবাহে িনজ অর্থব্যয় করে পাঁরণামে নিজেই 
খাণগ্রস্ত হন। ১৮৭০ খপ, নিজপুন্ন নারায়ণচন্দ্রের 

সপ্ষো জনৈকা বিধবার বিবাহ অনুমোদন করেন। 

1কন্তু বহুবিবাহ-রোধ আন্দোলনে ব্যর্থ হন। কারণ 
বন্ধুদের বাধা ও সিপাহণ বিদ্রোহের পর সরকারের 
ভঙ্গাতি। এই উপলক্ষে শাক্ষিত মহলে তীব্র বাদানু- 
বাদের সাম্ট হলে, বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণ নূতন 
ভাঙ্গতে সরস ও বিদ্রুপাত্মক নিবন্ধ রচনা করেন। 
গ্রদ্থাকারে সেগালির নাম-'কস্যাচৎ ভাইপোস্য” 
'আতি অহপ হইল', “আবার আত অলপ হইল” 
(১৮৭৩)। শহজ্দু বিধবাদের দুরবস্থা থেকে 
বাঁচানোর জন্য পহন্দ্ ফ্যাঁমলী আযনুয়াটি ফান্ড, 
প্রতিষ্ঠা করেন। স্পীশিক্ষায় বিপুল অবদান ছিল। 
সরকার কর্তৃক বিশেষ স্কুল ইনৃস্পেক্টর নিয্ত্ত 
হওয়ার সঙ্গে সত্গে গ্রাম-গ্রামান্তরে ৬ মাসে ২০ট 
মডেল স্কুল স্থাপন করেন । এই সব স্কুলের শক্ষক- 
দের শিক্ষণ-পদ্ধাতি শিক্ষার জন্য নিজ তত্বাবধানে 
নর্মযাল স্কুল" প্রাতিষ্ঠা করেন। এর পাঁরিচালক 
লেন অক্ষয়কুমার দত্ত । স্্-শিক্ষার সেই আদ- 
যুগে বিদ্যাসাগর প্রাতিষ্ঠত 'বিদ্যালয়গ্ীলর ছা্প- 
সংখা ছিল ১৩০০ (১৮৫৮)। বেথুন স্থাপিত 
স্কুলেরও সেক্রেটারী ছিলেন । গ্রামে স্থাপিত এত- 
গুলি স্কুল সম্পর্কে সরকারের প্রাতশ্রুত সাহায্য 
না পাওয়ায় তাঁকে নিজ বায়ে বেশ কিছুদিন এগুলি 
পাঁরচালনার দায়িত্বভার বহন করতে হয়। ১৮৫৯ 
খী. 'কালকাটা ঘ্রৌনং স্কুল, প্রতিষ্ঠার পর ১৮৬৪ 
খু. এই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব 'বদ্যাসাগরের হাতে 
আসে। এই স্কুলই প্রথমে শহন্দু মেক্রোপালটান 
ইনৃস্টিটিউশন' এবং পরে ১৮৭২ খুশী, কলেজে 
রূপান্তরিত হয় (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ)। 
দেশীয় অধ্যাপকগণ দ্বারাই এই কলেজে ইংরেজ 
সাহতা পড়ান হত। সারা জীবন কঠোর সংগ্রামী, 
স্বাজাতাভিমানখ, কোনো কারণেই আপোস না করা 
পাই ছিল বিদ্যাসাগরের চাঁরাত্ক বোশিষ্টা। ফলে 
শৈষ জীবনে আত্মীয়-বঞ্ধৃজন থেকে দূরে কার্মী- 
টারে সাঁওতালদের মধ্যে বসবাস করতেন। এই 
একাঁটি মাত্র জীবনে সারা শতাব্দী প্রাতিফাঁলত। 
মাইকেল মধুসদন তাঁর সম্পর্কে গখেছেন : 
৮17০ £017105 2170 /150017) 0 23) 2101611 
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[ &৮ 1 
উইলাকিম্দ 

নাথের ভাষায় “দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র 

প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় 

সনষ্যত্ব। [১,২,৩,৬,৭,৮,৯০১২০+২৫২৬,২৮, 

ঈশ্বর পূরণ । কুমারহট্র বা হালিশহর- চাঁব্বশ 
পরগনা । শ্যামসূন্দর আচার্য । শ্রীচৈতন্যের দীক্ষা- 

গুরু ১৫০৮) ও মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য । শোনাৎ 
যায় 'কৃষলশলামৃত' নামে তান একখানি সংস্কৃত 

কাব্য রচনা করোছলেন। ধকন্তু আজ অবাঁধ গ্রন্থটি 

আবচ্কৃত হয় নি। শ্রীরূপ সঙ্কালিত "পদ্যাবলন'তে 
ঈশবরপুরশ রাঁচত তিনটি শ্লোক আছে। 1৩] 

উইলাকল্স, স্যার চার্লস (১৭৪৯১/৫০ - 

১৮৩৬)। ১৭৭০ খুধ. ঈস্ট হীশ্ডিয়া কোম্পানীর 
রাইটারের চাকার গনয়ে ভারতে আসেন। অশ্প- 

কালেই ফারসন, বাংলা ও সংস্কৃতে ব্যুৎপাস্ত লাভ 

করেন এবং এই সকল ভাষায় ছাপার হরফ নির্মাণের 
চেম্টাও শুরু করেন। ক্রমে হরফ নির্মাণ ও মদদ্ররণ 
শিশ্পে বিশেষজ্ঞ হন। তৎংকালশীন গভর্নর জেনারেল 

হেস্টিংসের অনুরোধে কোম্পানীর অপর কর্মচারী 

হ্যালহেডের ব্যাকরণ ছাপার জন্য বাংলা হরফ 
নির্মণ করেন এবং হুগলীর নিজ ছাপাখানা থেকে 
১৭৭৮ খু. মুদ্ূণ করেন। ব্যাকরণ-রচাঁয়তা হ্যাল- 
হেড ও মুদ্রাকর চার্লস একন্ে ৩০ হাজার টাকা 
পুরস্কার পান। ১৭৭১ খুশী, কোম্পানীর প্রেসের' 
অধ্যক্ষ নিষূন্ত হন এবং এই পদে ১৭৮৪ খু. 
পর্য্তি থাকেন। বাংলা ছাড়া ফারসী হরফও 
ধনম্ণণ করেন। ফ্রান্সিস গ্লাভূউইন-সংকলিত 

ধবখ্যাত ইংরেজব-ফারসণী অভিধান তাঁরই তত্বাবধানে 
উন্ত হরফে ১৭৮০ খটী, মালদহে ছাপা হয়। 
পরবর্তী কালে সংস্কৃত হরফও প্রস্তুত করেন। 
এই সমস্ত কারণে তান বঙ্গদেশে "মদ্রণ-শিজ্পের 
জনক' নামে আভহিত হন। প্রাচীন ভারতের 
ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে উৎসাহী চালস ভগবদ্- 
গীতার অনুবাদ করেন। গ্রল্থাঁট ১৭৮৫ খশ, 
ইংল্যান্ডে মুদ্রুত হয়। তাঁর আরহ্ধ মনুসংহিতার 
অনুবাদ উইলিয়ম ড্লোনুস শেষ করেন। 'এাশিয়াঁটিক 
সোসাইটি" প্রতিষ্ঠায় ১৭৮৪) তাঁর অবদান ছিল 
তা ছাড়া 'তাঁন সংস্কৃত 'হতোপদেশের অনুবাদ 
এবং সংস্কৃতে রচিত কয়েকটি 'শলালাঁপ ও তাম্র 
লাপর পাঠোদ্ধার করেন। কঠোর পারশ্রমের জন্য 
স্বাস্ধোর অবনাতি হওয়ায় ১৭৮৫ খু, স্বদেশে 
ফিরে যান। লন্ডনে ইশ্ভিয়া হাউস সংগ্রহশালা ও 
গ্রন্থাগার প্রাতীষ্ঠিত হলে (১৭১৯৯) 'তাঁন অধ্যক্ষ 
দনযুস্ত হন ও আমূত্যু সেখানে কাজ করেন। 
এশিয়াটক সোসাইটির মৃখপর 'ঞাঁশয়াঁটিক 'রসা- 
চেসি*এ তাঁর অনেক মূলাবান প্রবন্ধ প্রকাশিত 



টউজশীর খাঁ 
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উজশীর খাঁ (১৮৬০ ১-১৯২৭)। বাণকার 
আমীর খাঁ। তার কাছে ধ্রুপদ ও বীণা এবং 
মাতামহ বাহাদুর সেনের কাছে ধ্রপদ ও রবাব 
শিক্ষা করেন। তাঁকে রামপুর ঘরানার শ্রেম্ঠ প্রবস্তা 
বলা যায়। পিতার মততযুর পর রামপুর নবাব দরবারে 
প্রাতপাঁলিত হন। এখান থেকে বিলাস নবাব 
দরবারে যান এবং এ পাঁরবারে বিবাহ করেন। তিনি 
নঙ্গতশাস্ত্, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাঁদ 
শাস্তগ্রল্থ পাঠ এবং 'হন্দী, আরব, ফারসী ও 
1কছু ইংরেজী শিক্ষা করে বহুমুখী বিদ্যার 
আধকারী হয়োছলেন। ২৬ বছর বয়সে দেশভ্রমণে 
যান। পুরাণ অবলম্বনে নাটক ও কাঁবতাঁদ 'হন্দী 
ভাষায় রচনা করা তাঁর অবসর-িনোদনের অবলম্বন 
[ছল। 'চন্রাঙ্কনেও পারদর্শী ছিলেন। ৭/৮ বছর 
কাঁলকাতায় অবস্থানকালে কাঁলকাতার মোঁটয়া- 
বূরূজের নবাবগণ, ধতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা দুনী 
শশল, তারাপ্রসাদ ঘোষ, পণ্টেৎগড়ের জামদার প্রমুখ 
গুণিগণ খাঁ সাহেবের বিশেষ ভন্ত 'ছিলেন। বাংলা 
ভাষা ভালরকম 'শখেছিলেন। বিখ্যাত ওস্তাদ আলা- 
উদ্দীন খাঁ তাঁর 'প্রয় শষ্য এবং দবীর খাঁ দৌহন্র 
[ছিলেন। [&৮] 

উজশীর সরকার । ১৮৩২ খ্ী, ময়মনাসংহের 
সেরপুরে ইনি ও গুমানু সরকার প্রজাদের দলপাঁতি 
হয়ে জামদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন 
€১৮৩২-৩৩) এবং কোনও কোনও অণুলের 

কাছার বাঁড় পুড়িয়ে দেন। এই বিদ্রোহ “পাগল- 
পল্থশ বিদ্রোহ? নামে খ্যাত হয়। [১৪৬] 

উড্রফ, স্যার জন জর্জ (১৫.১২.১৮৬৫ - 
১৬.১.১৯৩৬) ইংল্যান্ড । স্যার জমস ট. উড্্রফ। 
পিতা কাঁলকাতা হাইকোর্টে লব্ধপ্রীতষ্ঠ ব্যবহার- 
জীব 'ছিলেন। 'তাঁনও অক্সফোর্ড 'বশবাবদ্যালয় 
থেকে এম.এ. ও বিসিএল. পাশ করে এবং ইনার 
টম্পল থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ১৮৮৯) পরের 
বছর কাঁলকাতায় এসে হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় 
শুরু করেন। ১৯০২ খুশী. তান ভারত সরকারের 
স্ট্যাপ্ডিং কাউন্দেল হন ও ১৯০৪-২২ খুশ. 
পর্য্ত হাইকোট্েরে ছিচারপাঁতর পদ অলক্কৃত 
করেন। ১৯১৫ খর, অজ্পকালের জন্য প্রধান 
বিচারপতি হয়েছিলেন। ১৮৯৭ খু. তানি 

[ &৯ ] উদ্য়াদিত্চ 

কলিকাতা 'ব*ববিদ্যালয়ের টেগোর ল প্রফেসর 
নষুন্ত হন। এই সময়ে তাঁর প্রদত্ত বন্তৃতাসমূহ 
গ্রল্থধাকারে “ধদ ল 'রলেটিং টু 'রাসভার্ঁস ইন 
র্রাটিশ ইণ্ডিয়া, নামে প্রকাশিত হয় (১৯০৩)। 
কিন্তু তাঁর প্রধান কণীর্ত তন্দ্রশাস্ত সম্বন্ধে 
গবেষণামূলক 'িনবন্ধ ও পস্তকাঁদ রচনা । বিকৃত 
ব্যাখ্যা ও ক্রিয়াকাণ্ডের ফলে দেশীয় ও বিদেশশয় 
সমাজে তন্দের প্রতি ঘৃণার ভাব সৃষ্ট হয়েছিল। 
তখন তান প্রাসম্ধ তাঁল্িক শবচন্দ্র 'বিদ্যার্ণবের 
কাছে তন্দ্রশাস্ত অধায়ন করে শাস্ত্ের মূল দার্শীনক 
তত্ব উদ্ধার করেন এবং স্মল-কজেস্ কোটের উকিল 
অটলাবহারী ঘোষের সহযোগিতায় অনেকগাঁল 
লুপ্তপ্রায় তন্রগ্রন্থ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। 
এই প্রয়াসের ফলে তন্প্শাস্ন ও তার মাঁহমময় 
দর্শনের প্রাতি সুধী সমাজের দৃন্টি আকৃষ্ট হয়। 
১৯২২ খ্ী, তিনি অবসর-গ্রহণ করেন ও স্বদেশে 
গিয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় আইন 
গিষয়ের রীডার 'নষুন্ত হন ৫১৯২৩ -৩০)। তান 
“আর্থার আযাভ্যালন' ছদ্মনামে রচনাঁদ প্রকাশ 
করতেন। তাঁর রচিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রজ্থ : 
'মহানির্বাণতন্ন', ণদ প্রন্সিপলস্ং অফ তন্ত্র 
শদ্ সাপেন্ট পাওয়ার” "শান্ত আযণ্ড শান্ত” 'পাওয়ার 
আজ লাইফ" ইত্যাঁদ। [৩] 

উদয়চরণ আট্য ১৮২১ - ১৮৫৬) কাঁলকাতা। 
সিনিয়র স্কলার হয়ে প্রথমে কলিকাতা ত্রেজারীতে, 
লবণ 'বভাগে এবং শেষে আবগারী বিভাগের 
সুপারণ্টেন্ডেন্ট পদে কাজ করেন। ১৮৩৭ খু. 
“সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়” পান্রকার সম্পাদনা এবং 
ইংরেজী-বাংলা আভধান, শব্দাম্বাধ, ভাগবত, 
রামায়ণ প্রভাতি গ্রন্থ সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। 
মাত ৩৫ বছরে মতত্য। 1৯] 

উদয়নাচার্য ভাদুড়শী (১২শ শতাব্দশ) 'নাঁসল্দা 
_বগুড়া। বৃহস্পাতি আচার্য। কল্লপক ভটের নিকট 
দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি বৌদ্ধদের বিচারে 
পরাভূত করে 'কুসমাঞ্জাল, নামক গ্রন্থে ব্রহ্মতত্তের 
প্রকাশ ও আঁস্তিকতা প্রাতিপন্ন করেন। তাঁর রচিত 
'কুসুমাঞ্জল' ও পঁকরণাবলণ' গ্রল্থদ্বয় বঙ্গদেশের 
দার্শানক পাশ্ডিত মহলে সাদরে গৃহীত হয় । বৌদ্ধ" 
মতখন্ডনকারী "আত্মীববেক' নামক ধমগ্রল্থ ও. 
'তাৎপযপারশ্দ্ধ নামক টাকাও রচনা করেন। 
রাজশাহশীর তাঁহরপুর ও চৌগ্রামের রাজবংশ তাঁরই 
বংশধর । [১,২৫,২৬] 
উদয়াদত্য। যশোহররাজ প্রতাপাঁদত্যের জ্যষ্ঠ- 

পুন্। ১৬১৯১ খা, ডিসে. থেকে ১৬১২ খু, 
জানু. পর্য্ত মোগল সেনাপাঁতি ইসলাম খাঁর সঙ্গে 
প্রতাপাঁদত্যের জলয্দ্ধে আংশিক দায়িত্ব নিয়ে 



উপেল্দনাথ মুখোপাধ্যায় 

তলা । কালাজহরের উধধ ইউীরয়া স্টিবামাইন- 
এপ আবিজ্কারক । মেধাবশ ছাত্র ছিলেন। ১৮৯৩ 

খু, গঁণতে প্রথম শ্রেণীর অনার্পসসহ বি.এ. পাশ 
করেন। এরপর একই সঙ্গে রসায়ন ও চিকিৎসা- 
শাস্ত অধ্যয়ন করতে থাকেন । ১৮৯৪ খু, রসায়নে 

এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম ও ১৮৯৮ 
খুশী, মেডিসিন ও সাজারণতে প্রথম স্থান আধকার 
করে এম.বি, পাশ করেন এবং গুডিভ ও ম্যাকলাউড 

পদক পান) ১৯০২ খত, এমডি, ও ১৯০৪ 
খন]. শরাঁরতত্তে পি-এইচ-ড., উপাঁধ এবং কোটস্ 
পদক, গ্রিফিথ পুরস্কার ও মিন্টো পদক পান। 
১৯০৫ খু, থেকে ১৯৯২৩ খা. পর্যন্ত ঢাকা 
মেডিকাল স্কুলে প্যাথলজনী ও মোটরিয়া মোডকার 
শিক্ষক ছিলেন। পরে কলিকাতা ক্যামবেল মোঁড- 
ক্যাল স্কুঙ্দধ ও কারমাইকেল কলেজেও শিক্ষকতা 
করেন। ম্যালেরিয়া, ব্ল্যাকওয়াটার ফিভার এবং 
সাধারণভাবে রসায়নশাস্ম-বিষয়ে বিস্তৃত গবেষণাও 
করেছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে রচনাবলণর 
মধো পষ্রাটজ অন কালাজবর' 'িখ্যাত। বিলাতের 
রয়্যাল সোসাইটি অফ মোঁডাঁসনের সভ্য, ইন্দোরে 
ভারতয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ১৯৩৬) সভাপাতি 
ও বহু প্রতিষ্ঠানের সঞ্গে জাঁড়ত 'ছিলেন। ১৯৩৪ 
খএী. নাইট উপাধি পান। '্রহ্ষচারগ রিসার্চ ইন্- 
স্টিটিউট' স্থাপন করে দেশন ওষধ প্রস্তুতের চেষ্টায় 
কৃতকার্য হন। 1৩,৭,২৫,২৬] 

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৮-১৯১৯) 
কলিকাতা । পূর্ণচন্দ্র। 'সাপ্তাঁহক বসমতণ' (২৫. 
৮.৯৮৯৬) ও “টনিক বসুমত+' (৬.৮.১৯১৪) 
পাকার প্রাতষ্তাতা । কিন্তু তাঁর প্রধান কৃতিত্ব 
জনসাধারণের মধো মহৎ সাহিতা প্রচারের প্রচেষ্টায় 
'বসমতা সাহিতা মান্দর'-এর প্রীতম্ঠা ও এই 
সংস্থার মাধ্যমে প্রসিদ্ধ গ্রশ্থকারগণের গ্র্থাবলশর 
সুলভ সংস্করণ প্রকাশনা । 'সাহতা, পণ্িকার সঙ্গেও 
যুস্ত ছিলেন। 'সাহিত্য কম্পদ্রুম' পল্রিকার সম্পাদনা 
এবং কয়েকটি ধমরগ্রস্থ প্রকাশ করেন। সম্পাঁদত 
গ্রন্থ : শহন্দ, সমাজের হাতিহাস', 'রাজভাষা,, 
'পাতজলদর্শন", 'কালিদাসের গ্রল্থাবলণ”, 'কথাসারৎ- 
সাগর, কেমলকৃষ্ণ* স্মাতিতীর্থসহ), রামমোহন 
গ্রল্থমালা ইত্যাঁদ। 1[৩,৪,৫] 

উপেন্দ্রনাথ সাউ, রায়বাহাঙগুর (১৬.১.১৮৫৯ - 
২৬.২.১৯১৫) ধান্যকুঁড়য়া-চব্বিশ পরগনা । 

বৎসর বয়সে শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে তাঁকে 'পিতার 
জমিদারী পাঁরচালনার ভার গ্রহণ করতে হয়। 
বিবিধ সদনূজ্ঠানে তিনি উদ্যোগণ ছিলেন। তিনি 

[ ৬২ ] উমাচরণ মুখোপাধ্যায় 

পিতৃপ্রাতষ্ঠিত বিদ্যালয়ের উন্নাতিসাধনে, সংস্কৃত- 
প্রচারার্থ চতুষ্পাঠী ও দারিদ্র সাধারণের জন্য দাতব্য- 
গিাকৎসালয় স্থাপনে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ও মান্দরাদ 
প্রাতষ্ঠায় অকাতরে অর্থব্যয় এবং মুসলগানদের 
জন্য মসাঁজদ নির্মাণকজ্পে ভূমিদান করেন। ১৯৩০৪ 
ব. দুভিক্ষ-কালে অন্নসন্ত্র স্থাপন করে প্রাতাদন 
৩ হাজার লোককে অন্নদানের ব্যবস্থা করেছিলেন । 
তা ছাড়া 'বাভল্ন জনাহতকর প্রাতিষ্ঞঠানের সঙ্গেও 
তরি ঘাঁনন্ত যোগ 'ছিল। বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের 
অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। 1১] 

উপেচ্দ্রনাথ সেন। বিখ্যাত আয়ুর্বেদীয় গ্রল্থ- 
প্রকাশক ও ওঁষধ প্রস্তুতকারক । তান দৌনিক 
ণেগগলশ' ও শহতবাদণ" পান্রকার উন্নাতাবধানে 

উৎসাহী 'ছিলেন। অসবর্ণ গববাহ প্রচলনে তাঁর 
সমর্থন ছিল। ১৯০৫ খী, স্বদেশ আন্দোলনে 
অংশগ্রহণ করেছিলেন। 'তাঁন বহু বছর বঙ্গলক্ষমী 
কাপড়ের কল পাঁরচালনা করেন। 1৬] 

উবাইদাল্লাহ, মৌলবশী (১৯শ শতাব্দী) ঢাকা। 
আমীনুদ্দীন সুহরাওয়ার্দী। তান ঢাকা মাদ্রাসার 
সংপারন্টেন্ডেন্ট, ভাইসরয়ের লৌজসলোটিভ কাউ- 
সলের অনুবাদ-ীবভাগের হেড মূনশশ (১৮৬৪) 
এবং হুগলী কলেজের আ্যাংলো-আ্যারাবক অধ্যাপক 
িলেন। ইংরেজ, আরবী ও ফারসণ ভাষায় তাঁর 
রচিত বহ] গ্রন্থ আছে। তিনি আরবী ও ইংরেজশ- 
আরবী ব্যাকরণ রচনা করেন। রাজনশীতিবিদ 
হোসেন শহীদ সূহরাওয়ার্দি তাঁর দৌহন্র 'ছিলেন। 
[১৩৩] 

উমাচরণ গদরূঠাকুর। কোয়েপাড়া- ট্রগ্রাম। 
'অন্দেশবরীর পাণ্চালশ' নামক পাঁচালী-গ্রল্থ প্রণেতা । 
এতে চট্টগ্রাম অণ্চলে প্রচালত 'অন্দেশ্বরী ব্রতের' 
নয়মাঁদ 'লাপবদ্ধ আছে। [১] 

উমাচরণ ম্খোপাধ্যাম্ন (১৮৪৯ - ১২.৮.১৯০০) 
কাশশ। দেবনাথ । ১৮৭০ খী, কুইশ্দ কলেজ 
থেকে বাত্তসমেত 'ব.এ. এবং ১৮৭১ খপ. ইংরেজশ 
সাঁহত্যে এম.এ. পাশ করে তান কুইন্স কলেজ 
ও আশ্রা কলেড়ে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। 
এরপর ১৮৭৭ খ্ড্ী, তান প্রথমে চোলপৃর 
রাজ্যের নাবালক রাজার গৃহশিক্ষক 'নিযুস্ত হন। 
কমে মন্ত্রী ও রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদ 
লাভ করেন (১৮৯৮) এবং রাজা কর্তৃক প্রকাশ্য 
দরবারে "সর্দার, উপাধতে ভঁষত হন। ইংরেজী 
এবং ভারতীয় ভাষা ছাড়া ফরাসী ও জার্মান 
ভাষায়ও তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপাস্ত 'ছিল। গাঁণত- 
শাস্ত্র, দর্শন, জ্যোতিষ, ইীতহাস, আইন প্রভাতি 
বিষয়েও পারদর্শশ ছিলেন। রাঁচত গ্রন্থ : 'কোমতের 
দর্শন ও পঁহন্দী-ইংরেজী ব্যাকরণ'। [১,৪,৬] 



উমাচরশ শে 

উমাচরণ শেঠ। কাঁলকাতা মেডিক্যাল কলেজের 
প্রথম পরাক্ষায় ১৮৩৮) চারজন কৃতকার্য ছান্লের 
মধ্যে তিনি প্রথম স্থান আঁধকার করেন। সেজন্য 
লর্ড অকল্যাণ্ড তাঁকে একটি সোনার ঘাঁড় পুরস্কার 
দেন। ১৬ ফেব্রু. ১৮৩৯ খ্ডী. তান সরকারণ 
কাজে গনযুস্ত হন। 'কছুদিন বর্ধমানের চ্যারিটি 
হাসপাতালেও কাজ করেন। 1১৬] 

উমা দেবী (১৯০৪ - ১৯৩১)। পিতা দার্শানক 
পণ্ডিত মোহতচন্দ্র সেন। মাতা সুলোখকা ও 
কাব সুশীলা দেবী। স্বামী শাশরকুমার গুস্ত। 
উমাদেবীর কাব্যগ্রন্থ : ঘুমের আগে ও বাতায়ন? । 
রবদন্দ্রনাথ 'বাতায়ন'-এর কাঁবতা সম্বন্ধে লিখেছেন-__ 
“এই গ্ছায়াছবি'র বিষয়গদীল তোমার বানানো পদার্থ 
নয়, এগুলি তোমার আপন দেখা বিষয়, তোমার 
দৃষ্টির ওৎসুক্য ও প্রকাশের সরল নৈপণ্য 'দিয়ে 
রচিত। এর প্রত্যেকটিতে 'বাশষ্টতা আছে ।” অন্যান্য 
গ্রণ্থ : "মাধুরী", 'বাঞ্গালশ জীবন', 'নশীতিগাঁজ্পকা", 
'কাজল?' ইত্যাঁদ। 18,6,88] 

উমানন্দন ঠাকুর । কাঁলকাতা। পারথ্ারয়াঘাটার 
বিখ্যাত ধনাঢ্য ব্যান্ত। ইংরেজী ভাষায় সুপাণ্ডিত 
ছিলেন। “পাষণ্ড পাঁড়ন' প্রভৃতি গ্রন্থের রচাঁয়তা । 
[তাঁন নিজের বাঁড়তে ইংরেজী ভাষা আলোচনার 
জন্য পাণ্ডত ব্যান্তদের সাদর আমল্লণ জানাতেন। 
নাস্তিকতার বিরুদ্ধে প্রাতবাদ জানানোর উদ্দেশ্যে 
ত্ঞানসন্দীপন সভা” প্রতিষ্ঠিত করে সমাজের 
উপকার সাধন করেছিলেন। 1১] 

উমাপাত গাঙ্গনল+ী, ডা. (১৩২০ - ১৮-৯,১৩৭৬ 
ব.)। ডা. ইউ. পি. গাঙ্গুলী নামে সমাধক পাঁরাচত। 
চাকৎসক হসাবে অশেষ খ্যাতিমান 'ছিলেন। 
এনামেল শল্পেও বিশেষজ্ঞ 'ছিলেন। আচার্য 
প্রফলল্লচন্দ্রের নির্দেশে এনামেল শিজ্পের উন্নাতি- 
কল্পে 'বেঙাল এনামেল” নামক প্রাতিজ্ঠান স্থাপন 
করেন। তাঁর অক্লান্ত চেস্টায় প্রাতিষ্ঠানাট ভারতের 
বৃহত্তম ও এঁশয়ার আধুঁনকতম সংস্থা হিসাবে 
স্বীকৃতি লাভ করে। 18] 
উম্বাপাঁতধর। স_বর্ণগ্রাম। কাঁঞ্জলাল দত্ত। লক্ষরণ- 

সেনের রাজসভার পণ্রত্বের অন্যতম ও সকাঁব। 
জয়দেব তাঁর রচনার বোশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে- 
ছেন। তাঁর রাঁচত গ্রল্থ ন্দ্রচূড়চারিত' পাওয়া যায় 
ন। তাঁকে লক্ষমণসেনের পিতামহ 'বিজয়সেনের 
“দেওপাড়া প্রশাস্ত'র লেখকও বলা হয়। “বৈফব- 
তোষণঈ'তে তাঁর রাঁচিত বহু শ্লোক পাওয়া যায়। 
[১১৩] 

উাঁমচাঁদ (2-১৭৫৮)। অমৃতসর শহরের 
শখ বণিক । তিনি আমনচাঁদ বা আমশরচাঁদ নামেও 
পারচিত 'ছলেন। অম্টাদশ শতাব্দীর কোনও এক 
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সময়ে কলকাতার বিখ্যাত বৈষবচরণ শেঠের নিকট 
[শক্ষানীবসী করেন। পরে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর 
দালালরূপে চল্লিশ বছরে প্রভূত অর্থ উপার্জন 
করেন। ১৭৫৬৭ খ্ডী, সিরাজদ্দৌলার বরুদ্ধে 

বড়যল্্কারিরূপে ইংরেজ পক্ষে যোগদান করে 
পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পরাজয়-সাধনে বিশেষ 
ভুমিকা গ্রহণ করেন। যুদ্ধের আগে তান বড়যল্ম 
ফাঁসের ভয় দোঁখয়ে ইংরেজপক্ষে ক্লাইভের সঙ্গে 
এর্প ব্যবস্থা করেন যে যুদ্ধে জয়লাভের পর 
1সরাজের ধনভান্ডারের অর্থ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা 
[তাঁন পাবেন। চতুর ক্লাইভ তখন এইরূপ সু- 
কৌশলে দুই প্রস্থ দাঁলল প্রস্তুত করান যে তার 
একটিতে টাকার উল্লেখ ছিল, অন্যাটতে ছিল না। 
পলাশ যুদ্ধে জয়লাভের পর ডীমচাঁদ টাকার দাঁব 
করলে ক্লাইভ তাঁর দালিলাঁট জাল ব'লে প্রমাণত 
করেন। এভাবে বাত হওয়ায় তান হতাশ হয়ে 
পড়েন। এর পর 'তাঁন মাত্র এক বংসর জাঁবিত 
[িলেন। মৃত্যুর আগে আঁধকাংশ সম্পাত্ত ধর্মার্থ 
দান করে যান। 1[১,২,৩] 

উমেশচন্দ্র গ্যপ্ত, বিদ্যারত্র (2-১৩৩০ ব.) 
সেনহাটি-খুলনা, মতান্তরে কাঁলিয়া_যশোহর। 
দীর্ঘকাল শাস্্রচর্চায় ধণ্বেদ ইত্যাদির নূতন ব্যাখ্যা 
রচনা করে প্রাতীর্দন বকালে কাঁলকাতার গোল- 
দীঘতে বন্তৃতা দিতেন! "মানবের আঁদ জল্মভম' 
(১৩১৯), খগ্বেদের প্রকৃতার্থবাহন, (১৩১৮) 
| ধ প্রভাতি বাংলা ও সংস্কৃত গ্রল্থ 
রচনা করেন। তাঁর মতে ব্রাহ্মণদের আঁদ বাসভূমি 
মঙ্ঞোলিয়ায় ছিল। তাঁরা রেড হীণ্ডিয়ানদের দ্বারা 
গবতাঁড়ত হয়ে সামবেদ ও সংস্কৃত নিয়ে ভারত- 
বর্ষে প্রবেশ করেন। খাগ্বেদ ও অথর্বেদ ভারতে 
এবং যজন্বেদ তুরস্ক, পারস্য, আফগানস্থান 
প্রভৃতি অণ্ুচলে রচিত। ময়মনসিংহে আইন ব্যবসায় 
করতেন। “আরাতি, নামে একটি পান্রকা (১৩১৭ - 
১৮ ব.) সম্পাদনা করেন। [১,৩,৪,৪] 

উমেশচন্দ্র দত্ত ১৯ (১৮২৭ - ১৮৬১) কাঁলকাতা। 

দুর্গাচরণ। প্রপ্পিতামহ--অক্রুর। “সংবাদ প্রভাকর'- 
এর অন্যতম লেখক 'ছিলেন। নবখন লেখকদের উৎ- 
সাহিত করবার জন্য তিনি উৎকৃষ্ট রচ'য়িতাদের 
পুরস্কার দিতেন। তানি ইংরেজ কাব মরের বহু 
কাঁবতা বাংলা ছন্দে অনুবাদ করেন। একবার 
0০91051080)-এর [৩01 কবিতা অনুবাদ করে 

শ্রেষ্ঠ 'িববোচিত হয়োছলেন। সঙ্গীত-রচনাতেও 
পারদর্শ ছিলেন। রচিত গানের আঁধকাংশই ব্যগ্গ- 
রসাত্মক। প্রজাদের করবৃদ্ধি ও কেরীর দশ আইন 
উপলক্ষে গান রচনা করোছলেন। ১৯৮৫৩ খুশ, 
প্রীতীন্ঠিত 'হন্দু মেক্ট্রোপালটান কলেজের অন্যতম 
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অবৈতনিক সম্পাদক হন। তা ছাড়া বহ্ জনহিত- 
কর কাষেরি সঙ্গেও যুস্ত ছিলেন। [২] 

উমেশচন্দ্রু দত্ত ২ (১৬.১২.১৮৪০- ১৯৬, 
৯৯০৭) মাঁজলপুর--চব্বিশ পরগনা । হরমোহন। 
গ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষারম্ভ । ১৮৫১৯ খু, ভবানণ- 

পুরের লন্ডন মিশনারী সোসাইটি ইনস্টিটিউশন 
থেকে এনট্রান্স পাশ করেন। এঁ বছরেই দেবেন্দ্রনাথ 
ও কেশবচন্দ্রের সানিধ্যে ব্রাহ্গধর্ম গ্রহণ করেন। 

পরে মোঁডকাল কলেজে ভার্ত হন, কিন্তু অথণ- 
ভাবে পড়াশুনা বন্ধ রাখেন। ১৮৬২ খুশি, 

থেকে বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। এই 
অবস্থায় ৯৮৬৪ খুশি, প্রাইভেটে এফ.এ. ও ১৮৬৭ 
থু, 'ব.এ. পাশ করেন। এই বছরেই উমেশচন্দ্রের 
ল্রাঙ্ধমতে বিবাহ হয় এবং তিনি সপারবারে কেশব- 
চন্দ্রের 'ভারত আশ্রম' ভুন্ত হন। এই জময় তান 
শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক বিভিন্ন কাজে যোগদান 
করেন। কেশবাঁবরোধণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রাতষ্ঠায় 
তাঁর অগ্রগণ্য ভূমিকা ছিল (১৮৭৮)। ১৮৭৯ 
খওী. সাঁট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে তান তার প্রধান 
শিক্ষক এবং ১৮৮১ খু, সিটি কলেজ প্রাতষ্ঠার 
বছর থেকে আমৃত্যু তার অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮৯৩ 
খড়, তিনজন বন্ধুর সহায়তায় যোমিনীনাথ, শ্রীনাথ, 
মোহিনীমোহন) মূকবাধির বিদ্যালয় স্থাপন করেন 
এবং তার সম্পাদক 'নিষুস্ত হন। কাঁলকাতা 'বশ্ব- 
বিদ্যালয় সেনেটের সদস্য, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের 
সম্পাদক ও সভাপতি এবং 'বামাবোধিনধ', 'ধর্ম- 
সাধন", 'ভারত-সংস্কারক' প্রভাত পান্রকার সম্পাদক 
ছিলেন। 'বামা রচনাবলশ', ও ক্্বীলোকাঁদগের 
বিদার আবশাকতা' নামে গ্রন্থ দৃপ্থানি ১৮৭২ 
খ্ী. প্রকাশ করেন। 1১,৩,৯,৫,৮,২২] 

উমেশচন্দ্র বটব্যাল (৩০.৮.১৮৫২ - ১৬.৭. 
১৮৯৮) রামনগর--হুগলী। দুগ্গাচরণ। ১৮৭৪ 
খএী. সংস্কৃত কলেজ থেকে এম.এ. পরীক্ষায় 
প্রথম স্থান আঁধকার করেন। ১৮৭৬ খপ, 
প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বাত্তলাভ করেন এবং সংস্কৃতে 
বিশেষ ব্যাংপাস্তর জন্য “বদ্যালঙকার' উপাঁধ 
প্রাপ্ত হন। প্রথমে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটরূপে কর্ম- 
জীবন শুর, পরে প্রাতযোগিতামূলক পরণক্ষায় 
শীর্ষস্থান আঁধিকার করে স্ট্যাটিউটার 'সাভলিয়ন 
পদ প্রাপ্ত হন। সরকারণ উচ্চপদে থেকেও বিভিন্ন 
সাময়িক পত্রিকায় ইতিহাস ও দর্শন-বিষয়ক প্রবন্ধ 
নিয়মিত লিখতেন। মৃত্যুর পর প্রকাশিত গ্রল্থা- 
বলীর মধো 'সাংখ্য-দর্শন' (১৯০০) ও 'বেদ- 
প্রবেশিকা" (১৯০৫) উল্লেখযোগ্য । 'বোদিক সোম" 
প্রথম প্রকাশিত রচনা । রবীন্দ্রনাথের প্রশংসালাভ 
করেছিলেন। 'বঙ্গণয়-সাহতা-পারষৎ-এর এ নাম- 
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করণ তাঁরই প্রস্তাব অনুসারে হয়েছিল। [১,২, 
৩,৭,২৫,২৬] 

উম্েশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ডাবলিউ. সি. নাজ) 
(২৯.১২.১৮৪৪ - ২১.৭.১৯০৬) খাদরপুর-_ 
কালকাতা। আ্যাটার্ন গিরীশচন্দ্র । গারয়েন্টাল সোম- 
নারী ও 'হন্দ্ স্কুলে এবং ভাষাবিদ গারশচন্দ্রের 
নকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। কিছুদিন আযাটার্ন আঁফস্ে 
ধশক্ষানবসী করার পর ১৮৬৪ খী, বুস্তমজণী 
গ্জাঁজভাই বৃত্ত পেয়ে বিলাত যান। ১৮৬৫ খু, 
লপ্ডনে ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রাতষ্ঠা করেন ও প্রথম 
সম্পাদক 'নিষুন্ত হন। ১৯৮৬৮ খ্ড. ব্যাঁরস্টার 
পাশ করে দেশে ফিরে এসে কাঁলকাতা হাইকোটে 
ব্যারিস্টার শুরু করে খ্যাতি ও প্রচুর অর্থ উপার্জন 
করেন। ব্যবহারজীবীর স্বীকৃতিস্বরূপ ভারত 

সরকার তাঁকে চারবার স্ট্যাশ্ডং কাউীন্সিলে নির্বাচিত 
করেন। ১৮৭১ খড়, শহল্দু উইলস আ্যা্ট, 
১৮৭০+ সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। ১৮৮৩ খ্যী, 

সরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালত অবমাননার 
দায়ে অভিযুন্ত হলে তান সরেন্দ্রনাথের পক্ষ 
সমর্থন করেন। ১৮৮৫ খী, বোম্বাইয়ে অন্যাম্ভত 
কংগ্রেসের প্রথম আঁধবেশনে এবং ১৮৯২ খী, 
এলাহাবাদ কংগ্রেসের অম্টম আধবেশনে সভা- 
পাতত্ব করেন। রাজনৈতিক মতাদর্শে তান 'লবা- 
রেল বা উদারপল্থী ছিলেন। ভারতবর্ষের পূর্ণ- 
স্বাধীনতা তাঁর কল্পনায় ছল না। ব্যান্ত-জশবনে উগ্র 
সাহেবিয়ানার জন্য 'বঙ্গবাসী” পল্রিকায় তাঁর তণব্র 
সমালোচনা হয়। স্তী খঃশষ্টধর্মাবলাম্বনী ছিলেন, 
কিন্তু নিজে স্বধর্ম ত্যাগ করেন 'ন। ১৮৫১ খুগ. 
তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল ফ্যাকালাটির 
প্রথম প্রোসডেন্ট হন। এ ছাড়াও কলিকাতা 'বশ্ব- 
বিদ্যালয়ের সেনেট ও সিঞ্চডকেটের সদস্য এবং 
১৮১৯৩ -৯৫ খু, পর্্তি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
সভার সদস্য ছিলেন। ১৯০২ খুশী, লশ্ডনের 
নিকটে ক্রয়ডনে স্থায়শ বাড়ি নির্মাণ করে সেখান থেকে 
[প্রাভি কাউন্সিলে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। 
ক্লয়ডনে মৃত্যু । কলিকাতায় তাঁর নামে রাস্তা আছে। 
[১,২,৩,৫,৮,২৫,২৬,৫৭] 

উমেশচল্দ্র মিত্র। শবধবা-বিবাহ” (১৮৫৬) 
নাটকের রচাঁয়তা। সশ্দুরিয়াপাঁটতে মেদ্রোপালটান 
থিয়েটারে ২৩ এপ্রল ১৮৫৯ খখ. এই নাটক 
প্রথম অভিনীত হয়। বিহারীলাল চট্রোপাধ্যায় 
(পরে বেঞ্গল থয়েটারের যশস্বী আঁভনেতা) 
নায়িকার ভূমিকায় আভনয় করেন) ব্রচ্মানল্দ কেশব- 
চন্দ্র ছাত্রাবস্থায় এ আভনয়ে মন্টাধ্ক্ষের কাজ 
করেছিলেন। [১,৪০9] 

উমেশ মজুমদার (১৮৭৫ - আগস্ট, ১৯২৯) 



উল্লাদকর দত্ত 

কলিকাতা । এরয়ান ক্লাবের প্রাতিষ্ঠাতা ও প্রখ্যাত 
ফুটবল খেলোয়াড় । “শিক্ষাগুর দুঃখীরাম' নামে 
1বশেষ পারাচিত ছিলেন। বাল্যকালে লুনার স্পোটিৎ 
ও স্টুডেন্টস ইউীনয়ন ক্লাবে খেলতেন। এই 

ওঠে এরিয়ান ও মোহনবাগান দল। বাঙলা দেশের 
খেলাধুলার উন্নয়ন ও খেলোয়াড়দের কল্যাণে 'তাঁন 
জশবন উৎসর্গ করোছিলেন। ১৯১৪/১৯১& 
খু, লক্ষমশীবিলাস কাপে খেলতে গিয়ে কাস্টমস 
এর দুধর্ষ খেলোয়াড় গ্যালব্রেথের সঙ্গে চার্জে 
তাঁর পা ভেঙে যায় এবং এখানেই তাঁর খেলোয়াড় 
জীবনের যবনিকা পড়ে । ১৯১৭ খীী, ওয়েলস 
বর্ডারের বিপক্ষে ভাঙা-পা নিয়ে খেলে এরয়ানকে 
৩-১ গোলে 'জাতিয়ে দেন । দুঃখীরাম বুট-পায়ে 
খেলার পক্ষপাতী 'ছিলেন। ফুটবল শক্ষাপদ্ধাতি- 
বিষয়ক তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থের নাম “পয়েন্ট টু ইয়ং 
ফুউটবলার্স' ১৯১৬)। 'নপুণ 'ক্রকেট খেলোয়াড় 
হিসাবেও তান পারচিত ছিলেন । প্রখ্যাত খেলোয়াড় 
ছোনে মজমদার তাঁর ভ্রাতুষ্পূত্র ছিলেন। [১৪৭] 

উন্লোসকর দত্ত (১৬.৪.১৮৮৫ -১৭.৫,১৯৬৫) 
কালীকচ্ছ-_ন্িপুরা। শদ্বজদাস। বলাত-ফেরত ও 
ব্রাক্মপমাজের উৎসাহশ সভ্য সাহেবী ভাবাপন্ন 
'পতার সন্তান। ১৯০৩ খ্ী, কালিকাতা থেকে 
এ্ট্রান্স পাশ করে প্রোসডেন্সী কলেজে ভার্ত হন। 
কলেজে ইংরেজ অধ্যাপক ড. রাসেল-এর এক 
অপমানকর উন্তিতে তিন প্রাতিবাদ করেন। তখন 
থেকে তাঁর জীবনের গাত পাঁরবার্তত হয়। তান 
বিলাতী পোশাক ছেড়ে ধাঁতি-পরা সাধারণ বাঙালীর 
জশীবনে ফিরে আসেন এবং কলেজ ত্যাগ করে বারীন 
ঘোষের বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে বিপ্লব প্রচেষ্টায় 
সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে ওঠেন। সঙ্গীতে ও ক্যাঁর- 
কেচারে দক্ষতা ছিল। ১৯০৫-০৬ বঙ্গাভঙ্গ- 
বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এসময়ে 

তাঁর কাঁনন্ঠ একাঁদন অজানিতভাবে তাঁর বিছানায় 
বোমা পেয়ে বাগানে ছোঁড়ামান্র সশব্দে ফেটে যায়। 
উল্লাসকর আত্মগোপন করেন। ২.৫.১৯০৮ খা. 
মূরারিপূকুর বাগানে ধরা পড়েন। কারাগারে তাঁর 
দৈহিক ওজন বৃদ্ধি হয়। ১৯০৯ খু. আলিপুর 
বোমার মামলায় তাঁর ও বারীন ঘোষের ফাঁসর 
আদেশ হয়। 'তিনি তখন আদালতে "সার্থক জনম 
আমার” শীর্ষক রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়েছিলেন। 
আ'পলে মততযুদশ্ডের বদলে আন্দামানে দ্বীপান্তারত 
হন। ১৯২০ খএ. মীন্তর পর আর সাক্কয় রাজ- 
নশীততে নামেন নি। আঁহংসায় িশবাস করতেন 
না। ১৯৪৮ খু, ৬৩ বছর বয়সে নেতা 'বপিন 
পালের [িধবা কন্যাকে 'ববাহ করেন। 'ববাহের 

[ ৬৫৪ |] উত্যাবালা সেন 

পর দ্বিখণ্ডিত বাঙলায় বাস না করে আসামের 
শিলচরে বসবাস শুরু করেন। লাছত দেশসেবকের 
সরকারী ভাতা 'তাঁন গ্রহণ করেন নি। 1৪,১৯৮, 
১২৪] 

ভীর্মলা দেবী (৩.২.১৮৮৩ - ১৯৫৬) তেলির- 
বাগ-ঢাকা। ভুবনমোহন দাশ। স্বামশ--অনন্ত- 
নারায়ণ সেন। দেশবন্ধু চত্তরপ্জনের ভাঙন । 
১৯২১ খুব, অসহযোগ আন্দোলনে প্রথম তিনজন 
মহলা আইন অমান্যকারীর অন্যতমা। কাঁলকাতা 
'নারী সত্যাগ্রহ সাঁমতি'র সভানেত্রী এবং 'নারী- 
কর্মমান্দর' নামক মহিলা সংস্থার প্রাতিষ্ঠান্রী 
ছিলেন। হিজলা বন্দীনিবাসে রাজবন্দীদের উপর 
অকথ্য অত্যাচারের প্রাতাবধানকঞ্পে সভা ও প্রাত- 
বাদ জ্ঞাপন করে তা ফলপ্রসূ করেন। নারায়ণ, 
পান্রকার নিয়ামিত লোখকা 'ছলেন। প্রকাঁশত 
সাহত্যগ্রল্থ : “পৃষ্পহার ৷ মহাত্মা গান্ধী, সরোজিনী 
নাইড়ু প্রমুখদের স্মতকথাও রচনা করেছেন। [৩] 

উর্মিলাবালা পাঁরিয়া (2- ১৯৩০) খেতুয়া- 
মোঁদনীপুর। স্বামী- মগেন্দ্রনাথ। ১৯৩০ খ্যী, 
আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন। চৌি- 
দারী ট্যাক্স-এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভে অংশগ্রহণ 
করায় পুলিশ কর্তৃক নৃশংসভাবে প্রহত হয়ে মারা 
যান। 1৪২] 

উষ্ধানাথ সেন, স্যার, সস. 'বি. আই. (৬.১০. 
১৮৮০ - ২০.৪.১৯৫৯) গাঁরফা- চব্বিশ পরগনা। 
নবীনকৃ্ণ। কেশবচন্দ্র রায়ের সহযোগণ 'হসাবে 
সাংবাঁদকতা শুরু করে 'আ্যআসোসয়েটেড প্রেস 
অফ ইণ্ডিয়া, নামক সংবাদ সরবরাহ প্রাতষ্ঠানের 
দিল্লী কেন্দ্রের ম্যানেজার হন। কমজিপবন প্রধানত 
দল্লশীতেই কাটে। উন্ত প্রাতিষ্ঞান পরে প্রেস ত্রাস্ট 
অফ ইশ্ডিয়া' নামে রূপান্তরিত হলে উষানাথ এর 
ম্যানেজিং ডরেকর হন। ভারতীয় রেডক্রসের সভা- 
পাতি, ভারত সরকারের যুদ্ধকালীন চশফ প্রেস 
আ্যাডভাইসর, ইশ্ডিয়ান লীগ অফ নেশন্স ইউ- 
নয়নের অবৈতাঁনক সম্পাদক ও কোষাধাক্ষ, কেন্দ্রীয় 

আ্যান্ড ক্ল্যাফট্স সোসাইটির প্রথম সভাপাঁতি প্রীতি 
পদে আসশন ছিলেন। তিনি দিল্লী রোটারণ ক্লাবের 
প্রতিষ্ঠা করেন। দুঃস্থ সাংবাদিকদের চিকিৎসাঁদ 
ব্যবস্থার জন্য তিনি অর্থ দান করোছলেন। [৩,৪] 

উষাবালা সেন (১৩০৮-১৩৬১ ব.)। রাজে- 
*শবর দাশগনস্ত। সেন। সহ 

লোখকা ছিলেন ; চিন্রাশজ্পেও তাঁর দক্ষতা 'ছিল। 
তাঁর আঁঙ্কিত তৈলচিত্ত ও জল-রংয়ের চিত্র বহু 
বার আ্যকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ প্রদর্শিত 
হয়েছে। 16] 



ওয়াজিদ আলী শাহ 

তান করটিয়া সাদাত কলেজ, হাফিজ মুহম্মদ 

আলণ হাই স্কুল ও রোকেয়া হাই মাদ্রাসা স্থাপন 
করেন। পরোপকারের জন্য তিনি “দ্বিতীয় মহসাঁন' 

ও 'করটিয়ার চাঁদ আখ্যা লাভ করেছিলেন। [৯, 

৯৩৩] 
ওয়াঁজদ আলশী শাহ (১৩.৭.১৮২২- ২১. 

৯.১৮৮৭) লক্ষেনী। আমজাদ আলা শাহ্ । অযোধ্যা 
রাজ্যের শেষ নবাব । ইংরেজ সরকার কর্তৃক সিংহা- 
সনচ্যুত হন ও কলিকাতার মেটিয়াবুরুজে বার্ধক 
১২ লক্ষ টাকার বৃত্তভোগ হয়ে নির্বাসিত জীবন 
কাটাতে থাকেন। ১৮৫৭ -&৮ খুশী, ীসপাহশ 
দ্রোহের সঙ্গে যুক্ত আছেন এই সন্দেহে ইংরেজ 
সরকার তাঁকে ফোর্ট উই'লিয়মে বন্দী করে রাখেন। 
মুন্তর পর মোঁটয়াবুরুজেই বসবাস শুরু করেন। 
[তান লক্ষেণীয়ে ঠুংর গানের অন্যতম প্রধান প্রচলন- 
কর্তা ছিলেন। বাঙলার সঙ্গত-জগতেও তাঁর দান 
অসামান্য । নিজে সঞ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গশত-রচায়তা 
দছলেন। তাঁর দরবারে বহু গুণী ব্যাস্ত সঙ্গত 
পারবেশন করতেন । ফলে এখান থেকে বাঙালশদের 
মার্গ-সঙ্গশত 'শক্ষার সুযোগ আসে । অঘোরনাথ 
চক্রবর্তী, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যদূুনাথ রায়, 

যদ ভট্ট, কেশব মিন্র, কালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রমুখ এবং অন্যান্য খ্যাত সঞ্গীতজ্ঞদের পৃন্ঠ- 
পোষক 'ছিলেন। “বাবুল মোরা নৈহার ছুট না যায়' 
এই বখাত ঠুংরীর তিনিই রচাঁয়তা। কাব ও 
সাঁহতাক 'হসাবেও তাঁর অবদান সামান্য নয়। 
ফোট উইলিয়মে বন্দী অবস্থায় "আখতার, এই 
ছদ্মনামে তান হুজনৃ-ই-আখতার, কাব্যগ্রল্থ 
রচনা করেন। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ : “তারিখ্ই- 
পরীখানা', “তাঁরখ্ই-মুমতাজ' প্রভৃতি। এ 
ছাড়াও তিন রাধাকৃফ-প্রেমোপাখ্যান-বিষয়ক একাঁট 
উর্দু গাঁতি-নাট্য এবং 'নাজু', “বাঁজ' ও "দুল্হন্' 
নামে সগগীত-বিষয়ক গ্রন্থের (৩ খন্ড রচাঁয়তা। 
নিজের গ্রল্থাদি মুদ্রণের জন্য মেটিয়াবুরুজে একটি 
ছাপাখানাও স্থাপন করেছিলেন। [৩,২৬] 

ওয়ার্ড, উইীলয়ম (২০.১০.১৭৬৯ - ৭.৩, 
১৮২৩)। ইংল্যাণ্ডের ডার্বশহরে জন্ম । মুদ্রণাশিল্পে 
আভিজ্ঞ ওয়ার্ড ১৭৯৯ খু, ভারতে আসেন। 
অতঃপর কের, মার্শম্যান ও তাঁর সমবেত চেষ্টায় 
শীরামপুরে খম্টীয় মিশন স্থাঁপত হলে 'তাঁন 
মিশন প্রেসের ভার নেন। শ্রীরামপ্রে একটি কাগজ 
তৈরাঁর কারখানা স্থাপন ও পাঁরচালনা করেন। 
প্রীরামপূর কলেজের জন্য ইউরোপ ঘুরে ৩ হাজার 
টাকা সংগ্রহ করেন। বস্তা ও লেখকর্ুপে খ্যাতি ছিল। 
উল্লেখযোগ্য রচনা : সি ০ 015 7151019, 
“1৩190015200 15001005০01 0৬ 17120003 : 

[ ৬৮ 1 কঞ্কাবতশী দেৰী 

11701000116 2 1100015 1063০10010101) 0৫ 00517 

11210176175 2170 00500107508 খণ্ড, ১৮১১৯), 

“৬1617011501 21151017918], 0100 77115017178 

(0017৮67 0£ 3617881 (১৮২৩)। [৩] 

ওয়ালশউল্লাহ, সৈয়দ (১৯২০ - ১৯৭১) টট্টগ্রাম । 
বাঙউলাদেশের বাশন্ট কথাশিজ্পী। 'বভাগ-পূর্ব 
ভারতে কাঁলকাতায় তান একটি 'বাশম্ট ইংরেজশ 
দৌনকের সাংবাঁদক 'ছিলেন। দেশাঁবভাগের পর 
ঢাকায় পাকিস্তান রোডয়োয় গুরত্বপূর্ণ পদে বৃত 
হন। 'তিনি অবহেলিত সাধারণ চাষা, কেরায়া 

উপন্যাস । গ্রল্থাট 47765 ৮1111006 £২০0০915 নামে 

ইংরেজশীতে এবং 24175 ৯০05 [২2011)55' নামে 

ফরাসীতে অনাদত হয়। অন্যান্য উপন্যাস : "চাঁদের 
অমাবস্যা, ও কাঁদো নদী কাঁদো' ; গল্পগ্রল্থ 
নয়নচারা” ও প্দুই তাঁর, এবং নাটক : “তরঙ্গ 
ভঙ্গ", "সুড়ঙ্গ" ও 'বাহিপীীর"। পাকিস্তান বৈদোশক 
মন্ত্রকের অধীনে এবং ইউনেস্কোর কাজে তাঁকে 
নানা দেশে ঘুরতে হয়েছে। পাকিস্তান সরকারের 
প্রতাক্ষ হস্তক্ষেপে তাঁকে ইউনেস্কোর চাকার 
হারাতে হয়। দীর্ঘকাল 'তাঁন ফরাসী দেশে কাট- 
য়েছেন- সেখানেই মতযু হয়। [১৬,৩২,১৩৩7 
ওয়াহ্শাত, রেজা আলণ, খানবাহাদর (১৮৮১ - 

১৯৫৬) কাঁলকাতা। 'ধপতা শামশাদ আল খ্যাত- 
নামা ইউনানশ চিকিৎসক ছিলেন। কলিকাতা মাদ্রাসা 
থেকে আরবী ও ফারসশ ভাষায় দক্ষতা লাভ করে 
এপ্ট্রা্স পাশ করেন। কাঁলকাতা লেডি ব্রেবো্ন 

কলেজের উর্দুর অধ্যাপক 'ছিলেন। ওয়াহশাত তাঁর 
কাব্যনাম। রচিত কাব্যগ্রন্থ : “দীওয়ান', "তারানা- 
ই-ওয়াহশাত' ও 'নুৃকৃশওয়া আসার” । গাঁলবের 
ভাবাঁশষ্য 'ছিলেন। উর্দ সাঁহত্যে তাঁর অবদানের 
জন্য তিনি 'বুলবুূল-ই-বাঙলা' ও "শায়ের-ই-বাঙলা' 
নামে আভাহত হন। ১৯৫০ খল. ঢাকায় স্থায়- 

ভাবে বাস শনর করেন। 1১৯৩৩] 
কঙ্কাবতশ দেব (১৯০৩ - ২১.৬.১৯৩৯) 

মজঃফরপূর ৷ গজাধরপ্রসাদ সাহু বেখুন কলেজে 
বি.এ. পড়ার সময় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জোড়াসাঁকো 
ঠাকুরবাঁড়তে "গৃহপ্রবেশ' নাটকে 'মাঁসি'র ভূমিকায় 
আঁভনয় করে 'তাঁন প্রভূত খ্যাত অর্জন করেন। 
এম.এ পড়বার সময় অসুস্থতার জন্য 'শিক্ষাজবনে 
ছেদ পড়ে। 'শাঁশর ভাদুড়ীর সঙ্গে ণদশ্বিজয়ী” 
নাটকে 'ভারতনারশ"র ভূমিকাভিনয়ের মাধামে পেশা- 
দারী আভনেতী জীবনের সূত্রপাত হয়। শাশর- 
কুমারের সহ-আভনেবীর্পে প্রসিদ্ধি লাভ করেন 
এবং তাঁর দলের সঙ্গে ১৯৩০ খশ. আমোঁরকা 
সফরে যান। . শাশরকুমার পারিচাঁলত কয়েকটি 



কচু রায় 

টলচ্চিন্লে অভিনয় করেছেন। তান সকণ্ঠী গায়কাও 
ছেলেন। [৩] 

কচু রাম (১৭শ শতাব্দী) যশোহর। বসন্ত 

রায়। কচু রায়ের প্রকৃত নাম রাঘব। যশোহররাজ 
প্রতাপাঁদত্য কোন কারণে পিতৃব্য বসন্ত রায়কে 
সবংশে হত্যার আদেশ দলে অপর সকলে 'নহত 
হন, কিল্তু বসন্ত রায়ের পত্নী শিশুপুত্র রাঘবকে 
নয়ে কচু বনে আত্মগোপন করে প্রাণ বাঁচান। সেই 
থেকে রাঘব কচু রায় নামেই পাঁরচিত হন। প্রা্ত- 
বয়স্ক হয়ে কচু রায় বিশ্বস্ত কর্মচারী রূপরামের 
সহায়তায় 'দল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে 
সাহাধ্য প্রার্থনা করেন। প্রতাপাঁদত্য স্বাধীনতা 
ঘোষণা করলে তাঁকে দমন করার জন্য জাহাঙ্গীর 
মানীসংহকে প্রেরণ করেন। তখন কচু রায় মান- 
1সংহকে সাহায্য করেন। প্রতাপাদত্য পরাজত ও 
বন্দী হন এবং এই অবস্থায় দিল্লীতে নিয়ে যাবার 
পথে মারা যান । জাহাঙ্গীর কচু রায়কে 'যশোহরাজৎ 
উপাঁধসহ যশোহরের সিংহাসন প্রদান করেন। [১] 

কণাদদ তরকবাগশশ (১৫শ শতাব্দী-শেষার্ধ) 
নবদ্বীপ । কুমুদানন্দ পোঠান্তর মুকুন্দ বা মকরন্দ)। 
রঘুনাথ 'শিরোমাঁণর সতীর্থ বিখ্যাত 'মাণটীকাকার, 
কণাদ সম্ভবত বাসুদেব সার্বভৌমের কাছে নবদ্বীপে 
পাঠ আরম্ভ করেন এবং সার্বভৌম পুরী চলে গেলে 
নবদ্বীপেই চূড়ামাণর কাছে পাঠ শেষ করেন। 
তিনি গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের তত্বীচন্তামাণর উপর 
'অনুমানমণিব্যাথ্যা' নামে প্রাসদ্ধ টীকা রচনা করেন। 
তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ : 'ভাষারত্রমৃত, “আপশব্দখণ্ডনম্' 
প্রভীতি। কণাদ নামে একজন বৈশোষক দর্শনকারের 
নাম পাওয়া যায়, কিন্তু কাল নির্ণয় হয় 'নি। 
শাঁলখনাথ ও গ্রীধর আচার্য তীর গ্রন্থের টীকাকার। 
বৈজ্ঞাঁনক দ্া্টতে কণাদ-দর্শন পদার্থতত্ব িশ্লে- 
ষণের প্রথম প্রয়াস। [১,৩,৯০] 

কনক সর্বাধিকারশী (অক্টো. ১৯১০ - ১০.৯০, 
১৯৭০) কাঁলকাতা। খানাকুল-_-কৃফনগর । শল্য- 
চিকিৎসক স.রেশপ্রসাদ। হেয়ার স্কুল ও প্রোস- 
ডেল্পী কলেজের মেধাবী ছান্র ,ছিলেন। ১৯৩৪ 
খু, কারমাইকেল কলেজ থেকে ডাক্তারী পাশ 
করেন এবং ১৯৪০ খী. এউডিনবরা থেকে এফ.আর, 
স.এস. উপাধি পান । সরকারণ স্বাস্থ্যটিবভাগে কর্ম 
জীবন শুরু। ১৯৬০ খু, মোঁডক্যাল কলেজের 
অধ্যক্ষ হন। ১৯৬৮ খুশী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
স্বাস্থয-আধকত্ণা হন ও ১৯৭০ খু. জানুয়ারশতে 
অবসর-গ্রহণ করেন। শল্য অস্থি) চিকিংসক 
[হিসাবে প্রভূত সুনাম অর্জন করোছিলেন। রোটারণ 
কাব পাঁন্রকার সম্পাদক 'ছিলেন। ভারতীয় রেডক্লস, 
সেন্ট জন্স আ্যাম্বুল্যান্স, পশ্চিমবঙ্গ নার্সিং 

[ ৬৯ ] কবিচন্দ্র 

কাউন্সিল, প্রেমানন্দ কুষ্ঠ হাসপাতাল প্রভাত 
সমাজকল্যাণমূলক প্রাতজ্ঞানের সভাপাঁতি বা 
সম্পাদক 'হসাবে সা্রয়ভাবে জনসেবা করে গেছেন। 
১৯৬৮ খন, আমোরকার 'মিশৌরী এবং 
ডেনডার শহরে তিনি রোটারণ ক্লাবের প্রাতীনাধত্ব 
করেন। [১৬] 

কন্দপ্পনারায়ণ রায় ৫১৬শ শতাব্দী)। পূর্ব 
বঙ্গের চন্দ্ুদ্বীপের একজন পরাক্রান্ত রাজা এবং 
বার ভূ'ইঞ্ার অন্যতম। তান হুসেনপুরের মুসল- 
মানদের পরাজিত করেছিলেন। বাকৃলা চন্দ্রদ্বীপে 
তাঁর আমলের পৌনে আটফুট দশর্ঘ একটি পিতলের 
কামান এখনও আছে। যশোহররাজ প্রতাপাঁদত্য 
তাঁর বৈবাহক ছিলেন। [১,২,২৫,২৬] 

কাঁৰ কম্ক। 'বিপ্রগ্রাম__ময়মনাসংহ । গুণরাজ। 
শৈশবে 'পতৃমাতৃহশন হয়ে চণ্ডালের গৃহে প্রীতি- 
পালিত হন এবং পরে গর্গ নামক এক মহাপাণ্ডতের 
আশ্রয়লাভ করেন। গর্গকন্যা ললা ও কজ্ছের 
প্রণয়-আখ্যান ড. দীনেশ সেন সঙ্কাঁলত 'ময়মনাসংহ 
গণীতিকা'য় আছে। কঙ্ক-রচিত পবদ্যাসুন্দর” তৎ- 
কালীন কাব্যধারার ব্যতক্রম। এই কাব্যে কাঁলকার 
পাঁরবর্তে সত্যনারায়ণের মাহাত্ম্য কীর্তত হয়েছে 
এবং বহু স্থানে চৈতন্যদেবের প্রাতি শ্রদ্ধা প্রকাশিত 
হয়েছে। অনুমান, এই কাব্যগ্রন্থ ১৯৭শ শতাব্দীর 
শৈষভাগে রাঁচিত। [১৯,৩] 

কাঁবকর্পপ্যর (১৫২৫-2) কাঁচড়াপাড়া-_. 
নদীয়া। িবানন্দ সেন। শ্রীচৈতন্দেবের পার দ- 
পত্র, প্রকৃত নাম পরমানন্দ সেন। সাতবছর বয়সে 
মহাপ্রভুকে একাঁট শ্লোকে ব্রজাঞ্গনাগণের কর্ণ- 
ভূষণের বর্ণনা শুনিয়ে কর্ণপুর' উপাঁধ লাভ করে- 
ছলেন। রাঁচত গ্রল্থ : সংস্কৃতে 'ীচৈতন্যচাঁরতামৃত” 
৫৯৫৪২) মহাকাব্য ; তা ছাড়া '্্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়' 
নাটক, 'গোরগণোদ্দেশদীপিকা” ১৫৭৬), “আনল্দ- 
বৃন্দাবনচম্প্, কাব্য, “অলঙ্কারকৌস্তুভ, প্রভাতি। 
পরমানন্দ-ভণিতাযুন্ত যে ১২টি পদ পদকজ্পতরতে 
পাওয়া যায় সম্ভবত তা শ্রীচৈতন্যের সমসামায়ক 
পরমানন্দ গুণ্তের রচনা । 1১,২,৩,৪] 

কবিচন্দ্র ১৯ (১৬শ শতাব্দী) দামুন্যা-বর্ধমান। 
হৃদয় মিশ্র। কঁবিকঙ্কণ মুকুল্দরামের অগ্রজ । তান 
“কলম্কভঞ্জন', 'দাতাকর্ণ প্রীতি সরস কাব্য রচনা 
করে এককালে প্রাসদ্ধ হয়োছলেন। [১২] 

কবিচন্দ্র ২ ৫১৮শ শতাব্দী) পান্দয়া। মূনি- 
রাম চক্রবর্ণ। বিষফুপুররাজ গোপালপিংহের 
(১৭১২-৪৮) সভাকবি ছিলেন। তাঁর প্রকৃত 
নাম--শঙ্কর, “কবিচন্দ্র উপাধি । ণগোবিন্দমঞ্গল”, 
'কুফমঞ্গল', পাঁচালী", রামায়ণ, প্রস্ভাতি গ্রন্থের 
রচরিতা। [২২৬] 



কাঁবচন্দ্র 

কাবিচদ্দ্র ৩ (১৯শ শতাব্দ)। কাঁলকাতার বাবু- 

মহলে স্বভাব-কবি ব'লে পরিচিত লাভ করেন। 
যে-কোন বিষয়ে মুখে মুখে কবিতা রচনা করে 
ধনশ ব্যান্তদের গৃহে প্রমোদ বিতরণ করতেন । নন্দ- 
কুমার রায় অনূদিত "শকুন্তলা" নাটক আঁভনয়ের 

সময় (১৮৫৬) তান গীত রচনা করোছলেন। 

অনুমান করা যায়, উত্ত আভিনয়ে সঙ্গীতের সুর- 
রচনাও কাবচন্দ্রের । 19] 

কবিরঞ্জন। শ্রীথণ্ডের আধবাসীী ৷ “পদকজ্পতরহ”- 
গান্থে কবিরঞ্জন-ভাঁপতার ১০৭৮ সংখ্যক পদ বাদে 
অন্যান্য পদগলি ভার রাঁচিত। "ছোট 'বিদ্যাপাতি 
নামে খ্যাতি ছিল। কক্ষণদাগীতাঁচন্তামাঁণ'তে ধৃত 
একাঁট পদের ভাঁণতায় নিজের সম্বন্ধে তিনি 
বলেছেন--“ন্রিপুরাচরণ-কমল-মধূপান' । ভাতে মনে 
হয়, তান তাঁল্ক দেবতা '্রপুরাসূন্দরীর উপাসক 
'ছিলেন। [৩] 

কবশচ্দ্র। 'গোরক্ষবিজয়' অথবা 'মীনকেতন, 
গ্রত্থের রচয়িতা । গোরক্ষনাথের মাহাত্ম্য প্রচারার্থ 
এই গ্রন্থ রচিত হয়। 1১] 

কনাম্দ্র পরমেশ্বর (১৬শ শতাব্দী)। বাংলা 
ভাষায় মহাভারতের প্রাচীনতম অনুবাদক কবীন্দ্ 
পরমেশ্বরের সঠিক পাঁরচয় গনর্দেশ করা কঁঠিন। 
হোসেন শাহের সেনাপতি ও টট্টগ্রাম-বিজেতা শাসক 
পরাগল খাঁ সভাকবি পরমেশ্বরকে দুরূহ ও বিপূজ 
মহাভারতের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করার জন্য আদেশ 
দিলে তান 'পান্ডবাবজয়' বা 'পরাগলশী' মহা- 
ভারত রচনা করেন। এই গ্রন্থের বহু অনুকরণ 
আছে, কিন্তু মুলগ্রপ্থ এখনও অগপ্রকাঁশিত। 
অনেকের মতে কবান্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নল্দখ 
একই লোক। 1৩,৫] 

কমর আলশী। করুলডেঞ্গা--টট্টগ্রাম। সঙ্গনতজ্ঞ 
এই কবি স্ব-অপণ্চলবাসশী হাড়-জাতীয় লোকদের 
নিয়ে রাধাকফাবষয়ক কীর্তন গান করতেন। তাঁর 
রচিত প্রায় ১৫ট পদ ও রাধার সংবাদ খতুর 
বারমাসস” শশর্ধক কাবা 'মৃসলমান বৈষ্ণব কাব' নামক 

গ্রন্থে মদ্রত আছে। [৭৭] 
কগলক্কঞ্। দেব, মহাক্সাজ (১৮২০ -?) শোভা- 

বাজার-রাজবাঁড়--কিকাতা। রামকৃষ্ণ । তানি 'হিন্দ্ু 
কলেজের ছাত্র ও সাহত্যানুরাগণ ছিলেন । 'গুণাকর' 
ও “ভাস্কর” পণ্নিকা প্রকাশে তাঁর আর্থিক সাহায্য 
ছিল। এই পাত্রকা দুশটউতে স্বরচিত রচনাও 
প্রকাশিত হয়। বিদ্যালয়, 'চাঁকৎসালয়, অন্নসন্্ 
প্রড়ৃতিতে তাঁর অর্থদান উল্লেখযোগ্য । [১] 

কজলকফ সিংহ, রাজা (১৮৩১৯- ১৯৯২) 
সুসগ্গ- ময়মনাসংহ। রাজা প্রাণকৃ্ণ। প্রচাঁলত 
রশীত অনুযায়শ ফারসী ও উর্দু ভাষায় শিক্ষিত 

[ ৭০ ] কমলাকর 'শিপ্লাই 

হন। সঙ্গীতানুরাগী ও সাহিত্যরাসক 'ছলেন। 
তাঁর রাঁচত 'সঞ্গীতশতক', "ত্য তরাঁঞ্গণণ”, 'অ*ব- 
তত", গগোপালন', স্মাম্' প্রভৃতি গ্রল্থধে 'বাঁবধ 
দবষয়ে তাঁর প্রতিভা ও রুচি-বৈচিন্র্ের পারচয় 
পাওয়া যায়। দক্ষ ও সূকৌশলশ শিকারী ব'লেও 
পাঁরচিত ছিলেন । গারো পাহাড়ে েদা'র সাহায্যে 
জঙলশ হাতী ধরতেন। [১] 

কমলকৃফণ স্ম[তিতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় 0১৮৭০ - 
১৯৩৪) ভট্রপল্লশ-_চাত্বশ পরগনা । নন্দলাল ন্যায়- 
রত্ব। পাশ্চাত্য বোঁদক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ । স্বশ্লামাস্থিত 
পণ্ডিত 'দগম্বর তকশসদ্ধান্তের চতুজ্পাঠীতে 
সুপদ্ম ব্যাকরণ ও কাব্যগ্রন্থ অধ্যয়ন করে কাব্যে 
উপাধি পরাঁক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও পরে নব্যস্মৃতিতে 
'্মৃতিতীর্খ উপাধ পান ১৯০৬)। পৃবেহি তান 
দনজ গৃহে িপতামহের স্মৃতিরক্ষার্থ কৈলাস চতু- 
পাঠী স্থাপন করে ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি এবং 
পূর্বমীমাংসা-শাস্ত অধ্যাপনার কার্য আরম্ভ করে- 
ছিলেন । তাঁর চতুষ্পাঠনতে পড়ার জন্য ভিন্ন দেশ 
থেকেও বহু ছাত্র আসত । ১৯০০ খন. ভাটপাড়ায় 
সংস্কৃত কলেজ স্থাঁপত হলে উত্ত চতুষ্পাঠস এ 
কলেজের সত্যে যুস্ত হয়। আমৃত্যু তিনি এ 
কলেজের সঙ্গে সংশলস্ট 1ছলেন। তান মহা- 
মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্তীর সঙ্চে প্রাচীন পাথ- 
পন্রের সন্ধানে প্রবৃত্ত হন ও ১৮৯৭ খু. প্রথমবার 
এ কার্যে নেপাল যান। ১৯২৪ খু. তান 
কাঁলকাতা এঁশয়াটক সোসাইটির সহযোগণী সভ্য 
শনর্বাচিত হন। “প্রাচীন ভারতসয় সাক্ষ্যাবাঁধ' গ্রন্থ 
রচনার জন্য কাঁলকাতা 'বশবাঁবদ্যালয় তাঁকে ৩৫০ 
টাকা পুরস্কার প্রদান করে। তাঁর রচিত ও সম্পাঁদত 
অন্যান্য গ্রল্থ : “ভট্রুপল্লনর বঁশিম্ঠ-বংশাবলণ', 'কথা- 
সারৎসাগর, (সানুবাদ), "অগস্ত্যসধাহতা,, 
তরাঞ্গণশ' তেষার্ধ), 'হারলতা', 'কৃত্য 

ইত্যাঁদ। ১.১.১৯২৬ খখ. তান 'মহামহোপাধ্যায়' 
উপাধি লাভ করেন। [১৩০] 

কমল গাঞ্গুলশ ৫১৯১৩ -১৯৭৩)। কৃত 
ফুটবল খেলোয়াড়। ১৯৩১-৩৭ খ্ডী, পর্যন্ত 
তান ইস্টবেঙ্গল দলে খেলেছেন। ১৯৩৪ খুধ, 
তান দলনেতা ছিলেন এবং সে বছর ভারতশয় 

প্রাতীনাঁধত্ব করেন। [৯৬] 
কমলাকর 'িপ্্জাই (৮৯৯ - ৯৭০ ব.) খাঁল- 

জুঁল--সুন্দরবন। চৈতন্যদেবের ভক্ত এবং সম- 
সামায়ক। কথিত আছে, স্ব্নাদেশ পেয়ে তান 
হগলশর মাহেশে আসেন ও সেখানে জগন্বাথদেবের 
মান্দর প্রাতত্ঠা করেন। [২৬] 



কমলাকান্ত বিদ্যালজ্কার 

কমলাকাচ্ত বিদ্যালভ্কার (?- ৮.১০.১৮৪৩)। 
কলিকাতার আড়কুলিতে তাঁর চতুষ্পাঠন 'ছিল। 
১৮২৪ খ্. কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ প্রাতাষ্ঠিত 
হলে তিনি অলঙকার-শ্রেণীর অধ্যাপক নির্বাচিত 
হন। ১৮২৭ খডী. মোদনীপুর আদালতের জজ- 
পণ্ডিতের পদ লাভ করেন। ১৮৩৭ খন, থেকে 
ধলাপতত্ত-ীবশারদ জেমস 'প্রন্সেপের পাশ্ডিতরূপে 
1তাঁন প্রাচীন ভারতীয় 'লাপর পাঞঠোদ্ধারে প্রধান 
সাহায্যকারী হন। প্রকৃতপক্ষে ১৮৩৭ -৪১ খু, 
মধ্যে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত 
বহ্ পর পাঠোদ্ধার তাঁর সাহায্যেই হয়োছল। 
আগস্ট ১৮৩১৯ খ্যীঁ, তান এশিয়াটিক সোসাইটির 
পশ্ডিতের পদ লাভ করেন। ১৮৪২ খ্ী. সংস্কৃত 

অধ্যাপক 'নর্বাঁচত হন। তাঁর অসুস্থতা ও মৃত্যুর 
সঙ্গে সঙ্গে কলেজ থেকে পরাবৃত্ত-শ্রেণীটিও 
লোপ পায়। হেনরি টরেন্স বলেন--“. তাঁহার 
সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীন পাল ও প্রাচীন সংস্কৃত- 
িপি-পদ্ধাতির যথার্থ জ্ঞানের বিলুপ্তি ঘাঁটল। 
পাঠের মুল সত্রটি আমাদের আধিগত হইয়াছে 
বটে, কল্তু আর কোন পণ্ডিতই প্রাচীন 'লাঁপর 

পারেন নাই। তাঁহার সমশ্রেণীর পণ্ডিতদের মত 
তিনিও তাঁহার এই বিশিষ্ট বিদ্যা প্রকাশের সুযোগ 
পারহার কারযা চলিতেন”। [৬৪] 

ক্মলাকাম্ত ভঘ্রীচার্য আনু, ১৭৭২ -১৮২১)। 

মাতুলালয় চাশ্লা-বর্ধমানে জল্ম। 'নজ গ্রাম 
অম্বিকা, কালনা। সাধক হিসাবে পাঁরাচিত 'ছিলেন। 
কম্লাকান্তের কালনসাধনার খ্যাঁতিতে আকৃষ্ট হয়ে 
বর্ধমানরাজ তেজচাঁদ বর্ধমান শহরে কোটালহাটে 
তাঁর জন্য বাসগৃহ 'নর্মাণ কাঁরয়ে দেন। ১৮০৯ 
খুশ. থেকে তিনি সেখানে কালীসাধনায় 'িয়োজত 
থাকেন। তানি বহু শ্যামাসঞ্গীত ও আগমনী 
গানের রচাঁয়তা। ট*্পার আ্গিকে গত তাঁর শ্যামা- 
সঙ্গত বহুদিন বাঙলার সঙ্গীত-ক্ষেত্রে প্রচলিত 
আছে। আত্মীয় ধর্মদাস মুখোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গীত- 
চর্চার সঙ্গ গছলেন। 'মাঁজল মোর মন ভ্ররা 
শ্যামাপদ নীল কমলে", 'শৃকনো তরু মুঞ্জরে না” 
তুমি যে আমার নয়নের নয়ন' ইত্যাঁদ তাঁর রাঁচিত 
দিখ্যাত গান। মহারাজ তেজচাঁদ ও তাঁর পনর প্রতাপ- 
চাঁদের কাছে তান গুরুর সম্মান পান। [১,২,৩] 

কমলা নরকশ (৮ম শতাব্দী)। পুণ্ভ্রবর্ধন 
(বর্তমান উত্তর ও মধ্য বঙ্গ) নগরের কোন এক 
মান্দরের দেবদাসশ কমলা নতাগপতে বিশেষ সুদক্ষা 
ও কলাবদ্যায় দনপুণা 'ছিলেন। আভজাত নাগর 
যুবকদের মনোরঞ্জন করে তিনি পুল ধনাধ- 

[ ৭১ ] করশাময়ী 

কাঁরণশ হন। কহণ-রাঁচত 'রাজতরাঁষ্গণগ'তে এই 
কমলা নর্তকীর উল্লেখ আছে। [৬৭] 

করম শা (2-১৮১৩)। ফকির করম শা 
১৭৭৫ খী. সুসগ্গ প্রগনায় এসে সেখানকার 
গারো ও হাজংদের সাম্যভাবমূলক “পাগলপল্থী, 
বা বাউল ধর্মে দশক্ষিত করেন। প্রকৃতপক্ষে ১৮০২ 
খু, গারো ও হাজংদের এই সাম্যভাবমৃূলক ও 
সত্যসন্ধানী সম্প্রদায়কে ময়মনাঁসংহের ইংরেজ 
কালের 'পাগলপন্থী" বলে প্রথম উল্লেখ করেন। 
পরবর্ত কালে এই পাগলপল্থী সম্প্রদায় জামদার 
গোষ্ঠীর শোষণ ও উৎপীড়নের বিরদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ 
বিদ্রোহ করেছিল। করম শা'র পত্র টিপু পাগল- 
পল্থণ প্রজাবিদ্রোহের অন্যতম নায়ক ছিলেন। 1৫৬] 

কারম খাঁ। বীরভূম। মহাবিদ্রোহের সময় 
(১৮৫৭) প্রকাশ্যে দ্রোহ মনোভাব প্রকাশের 
আভযোগে তাঁর ফাঁস হয়। [&৬] 

কর্ণাকুমার চট্োপাধ্যায় (১২৮৪ ?-১২.৬. 
১৩৬১৯ ব.)। কাঁলকাতা মোঁডক্যাল কলেজ থেকে 
ডান্তারী পাশ করে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যান 
ও ডাবাঁলনের রয়্যাল কলেজ অফ সাজেনিস:-এর 
সদস্য হন। দেশে ফিরে এসে 'চাঁকৎসাবাঁন্ত গ্রহণ 
করেন। দীর্ঘীদন মোডক্যাল কলেজের 'সানয়র 
সাজেন্ন এবং ক্যাম্পবেল নেঈলরতন সরকার) হাস- 
পাতালের সাজেন সুপারিন্টেশ্ডেপ্ট ও মৃত্যুর পূর্ব 
পর্য্তি চচত্তরঞ্জন হাসপাতালের কন্সালটেপ্ট 
সাজেঁন 'ছলেন। 'তাঁন 'গ্ট্রীপক্যাল সার্জার আ্যান্ড 
সার্জক্যাল প্যাথলাঁজ', 'অপারোটভ সাজার, 
এবং পসফিলিস' নামক তিনটি মূল্যবান গ্রন্থের 
রচাযতা। 187 

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯.১১.১৮৭৭ - 
৫&.২,১৯৫৫) শান্তপুর- নদীয়া । ১৯০২ খত, 
ণব এ. পাশ করে স্কুলের শিক্ষকতা করেন। শৈশাবেই 
কাঁব-জীবনের স্রপাত হয়। ছাত্রজীবনে রচিত 
দেশপ্রেমোজ্জহল প্রথম কাব্য 'বঙ্গ-মঞ্গল" (১৯০১) 
বনা নামে প্রকাশিত হয়। প্রসাদী', ঝরাফ্ল” 

তাঁর অন্যান্য প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ । অপ্রকাঁশত কাব্য- 
গ্রন্থ : "শেষ পসরা ও শচন্রায়ণী'। রোমান্টিক 
রবধন্দ্রানুসরশী কাব। ১৯৬১ খু. কাঁলকাতা বিশব- 
দবদ্যালয় তাঁকে 'জগত্তারণী পদক' দ্বারা সম্মানিত 
করে। [৩,৭,১৬] 

করপাম্ময়শী (2-১৫.৫.১২৯৭ ব.) লেগো- 
বাঁকুড়া । স্বামশ- সঙ্গপতাঁশিজ্পশ রমাপাঁতি বন্দ্যো- 
পাধ্যায়। ন্যায়শাস্তজ্ঞ মাতুলের কাছে সংস্কৃত ও 
বাংলা ভালভাবে শেখেন। িবাহিত জীবনে বহু 
বাংলা ও কয়েকটি সংস্কৃত গান রচনা করেন। 



কর;পাশ্রীমিন্ত 

তাঁর ৯ট গান স্বামিকৃত "মুল সঞ্গণতাদর্শ? গ্রন্থে 
প্রকাশিত হয়। সঙ্জাসত-রচনার জন্য তিনি বর্ধমান 

রাজসভা থেকে বৃত্তি পেতেন। গানে, সেতার ও 
পাখোয়াজ বাজনায় দক্ষ ছিলেন । স্বামী-স্ত্রী উভয়ে 
একসঙ্গো গান রচনা ও চর্চা করতেন। সাধারণত 

স্বামীর রাঁচত গানের বিপরশত ভাবের গান তিন 
রচনা করতেন। স্ঘী-শিক্ষাবিস্তারে আগ্রহ ছিলেন। 
শেষ জীবনে শিক্ষকার কাজও করেন। সুগৃহিণশ 

ছিলেন এবং টোটকা চিকিংসাও করতেন। 'সঞ্গীত- 
বোধ' ও গণীতরত্াবলণ' গ্রল্ধে তাঁর রাচিত কয়েকাঁট 
গান স্বামী রমাপতির বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 
[১৬] 

কর.শাশ্রীিত্ন। একাদশ শতকের শেষপাদ বা 
দ্বাদশ শতকের প্রথম পাদে উৎকশর্ণ লিপ থেকে 
জানা যায়, আচার্য করুণাশ্রীমত্র সোমপূর (বতমান 
পাহাড়পুর) বিহারে বাস করতেন। তিনি বৌদ্ধযাঁত 
বিপুলশ্রীমিত্রের পরমগুরুর গুরু ছিলেন। ধর্ম 
পালের আনুকৃলে্যে ৮ম শতকে সোমপুর বা শ্রীধর্ম- 
পালদেব মহাবিহার প্রাতষ্ঠিত হয়। তার খ্যাত 
ভারত ও বাঁহর্ভারতের বৌদ্ধজগতে শশর্ষস্থান 
আধকার করেছিল। অনুমান একাদশ শতকের কোন 
এক সময় বঙ্গাল সৈন্যরা সোমপূর আগ্নদশ্ধ 
করে এবং সেই আঁগ্নতে তাঁর মৃত্যু ঘটে। [৬৭] 

কলিয়ান হরামম (১৯শ শতাব্দী )। সাঁওতালদের 
গুরু কলিয়ান তাঁর 'হরকোরেন মারে হাপরাম্বো 
রিয়াক কথা" শীর্ষক একটি রচনায় সাঁওতাল 
বিদ্বোহের ইতিবৃত্ত রেখে গেছেন। এই হাতিবৃন্তে 
সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক সিদু ও কানুর সংগ্রাম- 
ধন, যথা, 'বাজা-মহারাজদের খতম করো”, 
শদকুদের বোঙালশ মহাজনদের) গঞ্গা পার করে 
দাও” 'আমাদের নিজেদের হাতে শাসন চাই' প্রভীতি 
লিপিব্ধ আছে। [৫৬] 

কল্যাশকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৮২ - মাচ 
১৯১৯৭)। ক্ষেতরমোহন। মোঁড়ক্যাল কলেজ থেকে 
ডান্তারী পাশ করে উচ্চাশক্ষার জনা গবলাত যান। 
স্বদেশে ফিরে এসে "ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সাভিস'-এ 
যোগ দেন। প্রথম তাকে মোনা; 
পটামিয়া রণক্ষেতে যান ও ভূয়সণ প্রশংসা অর্জন 
করেন। য্দ্ধক্ষেত্নে মহামারীতে মারা যান। [১] 

কল্গযাণবর্মা। তাঁর রাঁচত 'সারাবলণ” একট 
বিখ্যাত জ্যোতিষ গ্রল্থ। পাথর পাশ্ডালপিতে 
ব্যাম্তটী*্বর বলে উল্লেখ আছে। যশোহর, খুলনা, 
নদখয়া এবং চাঁষ্বশ পরগনার কিয়দংশকে এ সময়ে 
ব্যাঘ্রতট বলা হত। [৬৭] 

কান্তাল হারনাথ (১৮৩৩ - ১৬.৪.১৮৯৬) 
কুমারখালি-নদশয়া বেতর্মান কুষ্টিয়া জেলা)। 

[ ৭২ ] কাঙাল হারনাথ 

হরচন্দ্র। প্রকৃতনাম হারনাথ মজুমদার । বাল্যে কৃষ্ণ- 
নাথ মজুমদারের ইংরেজী স্কুলে কিছাীদন পড়াশুনা 
করলেও অর্থাভাবে শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারেন 
নি। তান সারা জীবন অবহেলিত গ্রামবাগুলায় 
শিক্ষাবিস্তারের জন্য ও শোষণের 'িবরুদ্ধে সংবাদ- 
পন্নের মাধ্যমে আন্দোলন করেছেন। গোপাল কুণ্ডু, 
যাদব কুণ্ডু, গোপাল সান্যাল প্রমুখ বন্ধূদের 
সাহাযো ১৩.১,১৮৫৫ খুখ, স্বশগ্রামে একাঁট ভার্না- 
কুলার স্কুল স্থাপন করেন ও প্রথম 'দকে অবৈ- 
তাঁনক শিক্ষকরূপে কাজ করেন। স্মী-শিক্ষাপ্রচারে 
উৎসাহী ছিলেন এবং তাঁরই সাহায্যে কৃষ্ণনাথ 
মজ-মদার কুমারখালিতে একাঁট বালিকা "বিদ্যালয় 
স্থাপন করেন (২৩.১২.১৮৫৬)। গতাঁন অর্থ বা 
প্রতিপীত্তলাভের জন্য সাংবাঁদকতাব্ৃত্ত গ্রহণ করেন 
[ন, জাঁমদার, কুসীদজীবী, নীলকর সাহেব ও 
'ব্রাটিশ সৈন্দলের হাতে অত্যাারত অসহায় 
কৃষক-সম্প্রদায়কে রক্ষার হাঁতিয়াররূপেই তা করে- 
ছিলেন। প্রথমে “সংবাদ প্রভাকর' পান্রকায় লিখতেন, 
পরে ১৮৬৩ খী, এাপ্রল মাসে “গ্রামবার্তা প্রকা- 
শকা' নামে একখান মাসকপন্র প্রকাশ করেন। 
এঁ পান্কা ক্রমে পাঁক্ষক ও সবশেষে এক পয়সা 
মূল্যের সাপ্তাঁহকে পাঁরণত হয়। সাহত্য, দর্শন ও 

বিজ্ঞানএবষয়ক 'বাবিধ প্রবন্ধ এ পাত্রকায় থাকলেও 
প্রধানত নীলকর ও জামদার শ্রেণীর কৃষক-শোষণের 
তথ্যানভর কাঁহনগ প্রকাশের জন্য পাকা খ্যাত 
হয়। ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট ও দেশশ জাঁমদারদের আক্লু- 
মণাত্মক ভশতিপ্রদর্শন তাঁকে একাজ থেকে বিরত 
করতে পারে নি। 'নঃস্ব কাঙাল হারনাথ সারা 
জীবনে সচ্ছলতা না পেলেও তাঁর পাত্রকার জন্য 
নিজস্ব ছাপাখানা হয়োছিল (১৮৭৩)। ১৮ বছর 
সাংবাঁদকতা করার পর অবসর-জশবনে একটি 
বাউলের দল গঠন করেন। ধর্মসাধনার অঞ্গরূপে 
তানি বহু সহজ-সুরের গান রচনা করে সদলে সেই 
গান গেয়ে বেড়াতেন। “হার দিন তো গেল সন্ধ্যা 
হ'ল' এই বিখ্যাত গানাঁট তাঁরই রচিত। স্বরাঁচিত 
গানে কাঙাল'-ভণতা ব্যবহার করতেন। সেই 
থেকে এ শব্দটি তাঁর নামের সঙ্গে যুত্ত হয়। 
সঙ্গীতের মত গদ্য ও পদ্য রচনায়ও তাঁর পার- 

দার্শতা ছিল। মাঁদ্রত গ্রন্থসমূহ সংখ্যায় ১৮। 
১৯০১৯ খী, 'হরিনাথ গ্রল্থাবলণ প্রকাশিত 
হয়। রচিত 'বশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : শবজয়- 
বসন্ত", “চারদচারন্র', কবিতা কৌমুদী”, 'অক্রুর 
সংবাদ", “কাঙাল ফাকিরচাঁদ-ফাঁকরের গণতাবল”, 
ইত্যাঁদ। সাহত্যকর্মে তাঁর শিষ্যগণের মধ্যে অক্ষয়- 
কুমার মি, দনেন্দ্রনাথ রায়, জলধর সেন প্রমৃখেরা 
পরবতী জশবনে খ্যাত অর্জন করেন। [৩,৮,২৮] 



কাত্যায়নশী সিংহ 

কাত্যায়নী সিংহ, রাশ (2-আগস্ট ১৮৬৮)। 
কান্দীর দেওয়ান গঞঙ্গাগোবন্দ সিংহের পৌর কৃষণ- 
চন্দ্র সিংহের লোলাবাবু) স্বর । মাত্র ন্রিশবছর বয়সে 
লালাবাবু গৃহধর্ম ত্যাগ করে বৃন্দাবনে গেলে তান 
স্বয়ং সংসার ও জমিদারী নিপৃণভাবে পারচালনা 
করতে থাকেন। তাঁর সময়েই পাইকপাড়া ও কাশ- 
পুরে ঠাকুরবাড় প্রাতিষ্ঠিত হয়। ধর্মীয় ও জনাহত- 
কর কাজে 'তাঁন বহু লক্ষ টাকা দান করেন। [১] 

কাদাম্বনগ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৬১/৬২- ৩১০. 
১৯২৩)। ব্রজাকশোর বস । স্বামী- স্বদেশসেবী 
ও স্ত্রী-শিক্ষায় আগ্রহী দবারকানাথ। কাঁলকাতা 
ঘবশ্বাবদ্যালয়ের প্রবৌশকা পরাক্ষায় উত্তীর্ণ 
(১৮৭৮) প্রথম ভারতীয় মাহলা। ১৮৮২ খর, 
বেথুন কলেজ থেকে তান ও চন্দ্রমুখী বস প্রথম 
ভারতায় পরণক্ষাঁর্৫থনী 'হসাবে বি.এ. পাশ করেন। 
রিটিশ আধকৃত দেশসমূহের মধ্যে এই দঃ'জনই প্রথম 
মহিলা গ্র্যাজুয়েট। ১৮৮৩ খ্ডী. বিবাহ হয়। 

যান (১৮৯২)। পরের বছর এল. আরস-প. 
(এঁডনবরা), এল.আর.স.এস. স্লোসগো) এবং 
ি.এফ.প.এস. ডোবাঁলন) উপাঁধ নিয়ে দেশে 
ফেরেন। গিছাঁদন লোড ডাফরীন হাসপাতালে 
চাকার করার পর স্বাধীনভাবে 'চাঁকৎসা ব্যবসায় 
শুরু করেন। বোম্বাই কংগ্রেসে ১৮৮১৯) নারী 
প্রাতানাধ দলের অন্যতমা ছিলেন। কংগ্রেসের 
কাঁলকাতা আধবেশনে ১৮৯০) ইংরেজীতে বন্তৃতা 
করেন। তিনিই কংগ্রেসের প্রথম নারী বস্তা। 

ট্রা্সভাল ই-্ডিয়ান আসোসয়েশনের প্রথম সভাপাঁত, 
কাঁলকাতায় অনুষ্ঠত মাহলা সম্মেলনের ১৯০৭) 
উৎসাহ সদস্যা কর্মী এবং বিহার ও ডীঁড়ফ্যার নারী 

ছিলেন। সুবন্তা ?হসাবেও খ্যাঁতলাভ করোছলেন। 
[১,৩,৭,৮] 

কানাইলাল আচার্য (১৯শ শতাব্দী) উলা 
বা বীরনগ্রর-__নদীয়া। বাঙলা দেশে প্রাতিমা সজ্জার 

জন্য ডাকের গহনার উদ্ভাবন করেন কানাইলাল 
ও নবলমণি আচার্য। বীরনগরে মহামারনর প্রাদু- 
ভর্ণবকালে ০১৮৫৬) তাঁরা গ্রাম ছেড়ে শান্তপুরের 
কাছে হরিপুরে বসবাস আরম্ভ করেন। এখনও 
₹সখানে তাঁদের বংশধররা আছেন। [১] 

কানাইলাল গ্রাঙ্গুচলশী। তরুণ বয়সে স্বাধশনতা 
আন্দোলনে যোগ দেন। 'তাঁন ০ 
লঈগ'-এর সম্পাদক ও ন্যাশনাল হেরলৃড৮এ 
কর্মাধ্যক্ষ নিষুস্ত হন। গ্যয়টের ১ 
আরও বহু জার্মান কাঁবর কাবিতা মূল জার্মান 

[৭৩ ] কান; মাঝ 

থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন। 'পাঁরচয়' পাত্রকায় 
তাঁর কৃত এরূপ বহু অন্বাদ-কাঁবতা প্রকাশিত 
হয়েছে। [৩২] 

কানাইলাল দত্ত (৩১.৮.১৮৮৮ - ১০,১১, 
১৯০৮) চন্দননগর। চুনিলাল। শৈশবে বোম্বাইয়ে 
পরে চন্দননগর ডুস্লে বিদ্যামান্দির বেত'মানে 
কানাইলাল বিদ্যামান্দর) ও হুগলী মহসীন কলেজ 
থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের 
সময়ে বিলাত* বস্ত্র বর্জন আন্দোলনে অন্যতম 
কর্মী 'ছিলেন। 'িপ্লবী দলের মুখপন্ন যুগান্তর 
পাত্রকার পাঁরচালক চারুচন্দ্র রায়ের কাছে বিপ্লব মন্দ 
দীক্ষা নেন এবং অস্ত্চালনা শিক্ষা করেন। ব.এ. 
পরণক্ষা 'দয়ে কাঁলকাতায় গুপ্ত বিপ্লবী দলের 
কার্যকলাপে তান সাক্রয় অংশগ্রহণ কবেন। 
১৯০৮ খী, ই মে মানিকতলা বোমা মামলায় 
অস্ত আইন লঙ্ঘনের আঁভযোগে গ্রেপ্তার হন। 
শারীরক দুর্বলতা সর্তেও দলপাঁতর নির্দেশে এই 
মামলার আসামী রাজসাক্ষ নরেন গোঁসাইকে অপর 
[বিপ্লবী বন্দী সত্যেন বসুর সহযোগতায় জেলের 
ভিতরেই অস্ত্রসংগ্রহ করে হত্যা করেন (৩১৯ আগস্ট, 
১৯০৮)। এই সময় ব.এ. পরীক্ষা পাশ করেও 
গবপ্লবপন্থী ব'লে সরকারের আদেশে 'িগ্রস থেকে 
বাত হন। বিচারে তাঁর ফাঁসর আদেশ হয়। 
আপীল না করে ফাঁসতে মৃত্যুবরণ করেন। [৩,৭, 
১০,২৫,২৬,৩৫,৩৮,৪২,৪৩] 

কানাইলাল ভ্্রীচার্য (১৯০৯ - ২৭.৭.১৯৩১) 
মাঁজলপুর- চব্বিশ পরগনা । নগেন্দ্রনাথ। তানি 
বিমল গৃস্ত ছদ্মনামে দীনেশ গুপ্ত ও রামকৃফ 
িশবাসের ফাঁসির দণ্ডাদেশকারণ বিচারক গা্লিককে 
২৭.৭.১৯৩১ খু, হত্যা করেন। কিন্তু এক 
প্রহরী সাজেনন্টের গুলিতে 'তাঁনও নিহত হন। 
তাঁর পকেটে একথণ্ড কাগজ পাওয়া যায়। তাতে 
লেখা ছিল--ধৰংস হও ; দীনেশ গুপ্তকে ফাঁস 
দেওয়ার পুরস্কার লও । মোদনীপুরের 'ডাস্টুকট 
ম্যাঁজস্ট্রেটে পেডীর হত্যার ব্যাপারে পুঁলস বিমল 
গুপ্তকে খুজে বেড়াচ্ছল। তিনি ছদ্মনাম নিয়ে 
নিজ জীবনের বিনিময়ে বিমল গৃপ্তকে রক্ষা করার 
চেম্টা করেন। পুলিস দীঘশদন তাঁর প্রকৃত পাঁরিচয় 
উদ্ধার করতে পারে নি। 1৩৫,৪২,৪৩] 

কান ফাঁকর। ওশখাই- চট্রগ্রাম! অপর নাম 
আলণ রাজা'। তাঁর রচিত জ্ঞানসাগর' গ্রন্থে তিনি 
একেশবরবাদ প্রাতিপাদন করেন। হিন্দু যোগশাস্মেও 
সপণন্ডিত 'ছিলেন। ধধ্যানমালা', 'কফলীলা বিষয়ক 

৬খান গ্রন্থের রচায়তা। [২,৪] 
কান মাক (আনু. ১৮২০ -ফেব্রুয়ারী ১৮৫৬) 



কাল্তবাৰ্ 

ভাগনাদাহ-বারহাইত--সাঁওতাল পরগনা । নারায়ণ । 
সাঁওতাল বিদ্রোহের ১৮৫৫ - &৬) অন্যতম প্রধান 
নায়ক। প্রধানতম নায়ক দিদ্ মাঝি তরি অগ্রজ 
এবং অপর বীরদ্বয় চাঁদ ও ভৈরব তাঁর অনুজ। 
বশরভূম জেলার ওপারে বাঁধের কাছে সশস্ত্র পীলস- 
বাহনশর গ্যাীলতে তাঁর মৃত্যু হয়। ভৈরব ও চাঁদ 
ভাগলপুরের কাছে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধে বীরের 
মায় প্রাণ বিসর্জন করেন। 1৮,৫৪,৫৫,১৬৬] 

কান্তবাবক (2-২৯.১২.১৭৯৩)। রাধাকৃফ। 
আসল নাম কুষ্কান্ত নন্দী, কান্ত মূদী নামেও 
পারচিত ছলেন। কাঁশিমবাজার রাজবংশের আদ 
পৃরুষ। বাংলা, ফারসী ও যৎসামান্য ইংরেজী 
জানতেন। হসাবপন্রে পারদর্শী ছিলেন। প্রথম 
জীবনে মুদী দোকানে ও পরে ইংরেজ কুঠীতে 
মুহুরীর কাজ করেন। এইখানেই ১৭৫৩ খু, 
ওয়ারেন হেস্টিংসের স্গো তারি পারিচয় ঘটে। 
নবাব 'সরাজের ভয়ে পলায়মান হেস্টংস কান্ত- 
বাবুর সাহায্যে প্রাণ বাঁচান (১৭৫৬)। পরবতণন 
কালে হেস্টিংসের ব্যান্তগত ব্াবসায়ের মুৎসদ্দী 
নিযুস্ত হয়ে সকল দূক্কার্ের সঙ্গ হন। ১৭৭৩ 
থ:শ. হেস্টিংস গভর্নর জেনারেল হলে বহু জামদারশী 
ও খামার উপহার পান। নন্দকুমারের ফাঁস ও 
কাশীর রাজা চৈৎ 'সং-এর উপর আক্ুমণে কান্তবাবু 
প্রধান ষড়যন্ত্র 'ছিলেন। চৈৎ 'সং-এর লাণ্ঠত 
সম্পান্তর িয়দংশ তিনিও পেয়েছিলেন। [১,২,৩] 

কাক্তিচ্দ্র ঘোষ (১৮৮৬ -১৯৪৮)। বাংলা 
ভাষায় রূবাইৎ-ই-ওমর খৈয়াম অনূবাদ করে যশস্বধ 
হন। ইংরেজী তজর্মা থেকে (ফিউজেরাল্ড-কৃত) 
অনুবাদে মূল রুবাইতের ছন্দ-বৈচিন্রা ও রস বজায় 
রাখার জন্য রবীন্দ্রনাথ কান্তিচন্দ্রের উচ্ছ্বাসত 
প্রশংসা করেছিলেন! বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষদের 
গ্রপ্থাগারিকরূপে এবং বিভিন্ন সংবাদপন্রেব সংবাদ- 
দাতা হিসাবেও কৃতিত্ব দোখয়েছেন। 1৩] 

কা্তিচন্্র মুখোপাধ্যায়, রায়বাহাদর, ি.আই.ই. 
(৯৮৩৫ - ১৯০১৯) রাহুতা-চাঁব্বশ পরগনা । প্রথমে 
হনগলণী জেলা স্কুলে শিক্ষকতা করার পর জয়পুর- 
রাজের স্কুলের প্রধান শিক্ষক 'নযূন্ত হন। এই 
বিদ্যালয়াট কলেজে পাঁরণত হলে 'তাঁন প্রথম 
অধাক্ষ হন। ক্রমে রাজদরবারের অনাতম মন্ত্র 
এবং রাজার মৃত্যুর পর জোম্ঠ পত্র নাবালক থাকায় 
রাজ্যশাসনের জন্য গাঁঠত মাঁন্লসভার প্রধান হন। 
পরে বয়্ংপ্রা্ত মহারাজ তাঁকে প্রধানমন্ত্রশর পদ 
দান করেন। ১৮৯৯ খু. দাভক্ষ কাঁমশনের 
সদস্য ছিলেন। [১] 

কাচ্তিদেব। পিতা বৌদ্ধ ধনদস্ত ?শিবভন্ত এক 
আশ বিবাহ করেন। কাঁষ্তিদেব নিজে 
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বৌদ্ধ হয়েও বৌদ্ধ পতা ও শৈব মাতার ধর্মের 
সমন্বয় করে বোদ্ধধমের নূতন রূপ দেওয়ার 
চেষ্টা করেন। মহারাজাধিরাজ কান্তিদেব (আন. 
দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধ) নামে এক বৌদ্ধ রাজা 
িলেন। তাঁর রাশ্ট্রকেন্দ্র ছিল বর্ধমানপুর । শ্রীহট্র, 
পুরা বা চট্টগ্রামের কোন এক স্থানে এই বধমান- 
পুর অবস্থিত ছিল। কান্তিদেবের বংশ খড়ারাজবংশ 
নামে ইতিহাসে পাঁরাচিত। উভয়ে একই ব্যান্ত না 
সাঠক জানা যায় না। [৬৭] 

কামাখ্যাচরণ গ;প্ত ১৮.১১.১৭৮১ শকাব্দ - 2) 
ভাঙ্গামোড়া_ হুগলণ। মাধবচন্দ্র ৷ ভাঙ্গামোড়া স্কুল 
থেকে মাইনর পরাঁক্ষা ও সাঁওতাল পরগনার মহেশ- 
পুর উচ্চ 'বদ্যালয় থেকে কাঁতিত্বের সঙ্গে দ্বিতীয় 
শ্রেণীর পরণক্ষা পাশ করেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় 
পরীক্ষক 'ছিলেন। দুভাাগ্যক্রমে এন্ট্রান্স পরণক্ষা 
“দতে পারেন গন । ১৮৮০ খী. থেকে বাভন্ন 
আঁফসে কেরানীর চাকার শুরু করেন। িছাঁদন 
কুচাঁবহার রাজোর কর্মচারী ছিলেন। ১৮৯০ খ্যী, 
জশীবকার সন্ধানে ব্রহ্মদেশে যান। বাংলা সাহত্যের 
গবশেষ অনুরাগী 'িলেন। এডুকেশন গেজেটে, 
প্রবন্ধ ও নব্য ভারতে" কাবিতা প্রকাশ করতেন। 
রাচত গ্রল্থ : 91 %65915 10 80715 | [২০1 

কামাখ্যানাথ তকবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় 
(১৮৪২-১৯৩৬) প্রতাপপুর- হাওড়া । রামব্রহ্গ 
শিরোমাঁণ। রাঢ়ীশ্রেণীঁয় ব্রাহ্মণ । সংস্কৃত কলেজ 
ও নবদ্বীপের পাকা টোলের অধ্যাপক এবং বহু 
প্রীসদ্ধ পাঁন্ডতের 'িক্ষাগুরু ছিলেন। প্রকাশিত 
গ্রন্থসমূহ : 'কুসুমাঞ্জাল ব্যাখ্যাববূতি”, টপকাসহ 
“তত্বচিন্তামাঁণ” (৬ খণ্ড), “্তত্তচিল্তামাণদাধাতি- 
বিবৃতি" 0৩ খন্ড)। সটীক “তর্তীচল্তামাণ, প্রকাশ 
তাঁর অমরকশীর্ত। ১৯০০ খু, 'মহামহোপাধ্যায়, 
উপাধি লাভ করেন এবং ১৯১১ খু, বঙ্গীয় 
এঁশয়াটক সোসাইটির সম্মানত সদস্য ীনর্বাচিত 
হন। [৩,৫,৯৩০] 

চন্দ (১৮৬২-১৯৩৫ 2) ছাঁতি- 
য়ান- শ্রীহট্র। কুঁলিকাতা প্রোসিডেন্সপী কলেজের 
ছাত্র । এম.এ. ও 'বি.এল. পাশ করে 'শলচরে আইন 
বাবসায় শুর করেন। ছান্রাবস্থায় কংগ্রেসকর্ম 
ছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও পাণ্ডত মাতিলাল 
নাঁখিল ভারত স্বরাজ্য দল গঠন করলে তান এই 
দলভুন্ত হন। আইন ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে জাতণয় 
আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করে একসময়ে তান 
সুরমা উপত্যকার আঁবসংবাদী নেতা বলে পাঁরগাঁণত 
হন। ১৮৯৫ খুশী, শিলচরে খঃশম্টান মিশনারশ 
নারীদের দ্বারা বালিকা বিদ্যালয় প্রাতষ্ঠায় সহ- 
যোগিতা করেন এবং নিজ কন্যাদেরও ভার্ত করেন । 



কাঁমিনীকুমার দত্ত 

সেখানে সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে 
প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া হত। তিনি শিলচর 
মউনিসিপ্যালিটির সর্বাধ্যক্ষ, কাঁলকাতা 'বিশ্ব- 
গবদ্যালয়ের সদস্য, কংগ্রেসের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে 
শলচর কমিটির সভাপাঁতি, সুরমা উপত্যকা রাষ্ট্রীয় 
সম্মেলনের সভাপাঁতি (১১.৮.১৯০৬) এবং বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক রাশ্ট্রীয় সম্মেলনের (১৯১৯) সভাপাত 
ছলেন। [১,১২৪] 

দত্ত (২৫.৬.১২৮৫- ১৯,৯, 
১৩৬৫ ব.)। কুমল্লার প্রখ্যাত জননেতা ও আইন- 
জীবী। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের জন্য 
কারারুদ্ধ হন। বঙ্গাবভাগের আগে নাখিল ভারত 
কংগ্নেস কাঁমাটর সঙ্গে যুক্ত এবং আইন সভার 
সদস্য ছিলেন। দেশাঁবভাগের পর তান পূর্ববঙ্গে 
চৌধুরী মহম্মদ আলশর মাল্তিসভায় যোগদান 
করেন। [১০] 

কাঁমিনন রায় ১২.১০.১৮৬৪ - ২৭.৯.১৯৩৩) 
বাসন্ডা--বাখরগঞ্জ। 'পতা চন্ডীচরণ সেন ব্রাহ্ম 
ধর্মাবলম্বী এবং সাহাত্যিক ও সাব-জজ 'ছিলেন। 
স্বামী স্ট্যাটিউটার “সাঁভালয়ান কেদারনাথ । আট 
বছর বয়সে কাঁবতায় হাতেখাঁড়। "সুখ" কাঁবতাট 
এন্ট্রা্স পরাক্ষার পৃূবেহি লিখোছিলেন এবং পনেরো 
বছর বয়সে আলো ও ছায়া' কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। 
বেথুন কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্সসহ বি.এ. 
পাশ করে ১৮৮৬) উত্ত কলেজেই শিক্ষয়ন্রীর পদ 
পান। আলো ও ছায়া' কাব্যগ্রন্থট হেমচন্দ্র বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের ভূমিকা-সমেত প্রকাঁশত (১৮৮৯) হবার 
পর থেকেই কাঁবখ্যাঁত ছাঁড়য়ে পড়ে । ছোট কাঁবতা 
ছাড়াও আমন্রাক্ষর ছন্দে রচিত “মহাশ্বেতা ও “পৃণ্ড- 
রীক” তাঁর দুপট প্রসিদ্ধ দীর্ঘ কাঁবিতা। অন্যান্য 
উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ : 'পৌরাণিকী", "দীপ ও ধৃপ', 
'জীবনপথে", “নর্মীল্য', 'মাল্য ও নির্মালা” 'অশোক 
সঙ্গীত' প্রভীতি। বঙ্গীয় সাহত্য পারষদের সহ- 
সভাপাঁত (১৯৩২ - ৩৩) এবং নারী শ্রামক তদন্ত 
কমিশনের অন্যতম সদস্যা ১৯২২ - ২৩) ছিলেন। 
কাঁলকাতা 'বিশবাবদ্যালয় তাঁকে জগক্তারণী স্বর্ণ 
পদক, প্রদান করে সম্মানিত করেন ১৯২৯)। 
[১,৩,৭,২৫,২৮,৪৪,৪৬] 

কামিনী শশল, কুমারী । ১৮৮১ খা. জানুয়ারী 

করেন। এই পান্রকাঁট একমাল্ল মহিলাদের লেখার 
ছবারাই পাঁরচালিত হত। 18৬] 

কাজিনীসজ্দরশী দেবী। শিবপুর । বঙ্গের প্রথম 
মহলা নাট্যরচয়্িত্ী। রচিত নাটক : উবর্শশ' 
(১৮৬৬) এবং "উষা' (১৮৭১)। [৪৬] 
কায়কোবাদ সাহেব (১৮৬১ -2)। পূর্বপাড়া-- 
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ঢাকা । প্রখ্যাত এই কাব পবরহাবিলাপ” “কুসৃম- 
কানন", “অশ্রুমালা”, 'মহাশমশান' কোব্য) প্রভৃতি 
গ্রন্থের রচয়িতা । 18] 

কার্তিকচন্দ্র বস (৩০.৭.১২৮০- ৮.৫.১৩৬২ 
ব.) চাধাঁড়পোতা- চাঁব্বশ পরগনা । প্রসন্নকুমার। 
শনম্ন-মধ্যাবত্ত পারবারে জল্ম। অর্থাভাবে 'বনা 
চিকিৎসায় মাতার মৃত্যু হলে নিজে ডান্তার হয়ে 
দরিদ্রের চিকিৎসার সঞ্কজ্প নেন। প্রবোশকা ও 
এফ.এ. পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য ফল না করলেও 
মেডিক্যাল কলেজের প্রাতাঁট পরাঁক্ষায় 'তাঁন 
প্রথম স্থান আঁধকার করে ১৮৯৭ খুখ, এমবি, 
হন এবং তনাট বৃত্তি ও একাধক স্বর্ণপদক লাভ 
করেন। ছাত্রাবস্থায় রসায়নের পরাক্ষা ব্যাপারে 
ওষধ-ব্যবসায়ী বটকৃফ পালের সঙ্গে পাঁরচয় 
হয়োৌছল। আঁচিরেই বিখ্যাত চকিৎসকরূপে তাঁর 
প্রভূত উপার্জন হতে থাকে । এ সময় িবলাত-যান্রার 
বাত্ত পেয়েও পারবারের কথা চিন্তা করে যান 'িন। 
অল্প ফী'র “বাজার ডন্টর'-রূপে আমত্যু দারদ্রের 
সেবা করে গেছেন। চক্ষুচিকংসকরূপে কাজ 
শুরু করলেও সাধারণ রোগের চিকিৎসকরূপেই 
সপ্রাতিষ্ঠত হন। তাঁর অন্য পাঁরিচয় ব্যবসায়িরূপে। 
আচার্ধ প্রফল্লচন্দ্রের প্রেরণায় বেঙ্গল 
এসে প্রাতষ্ঞানাটকে কেমিক্যাল আ্যান্ড হ 
ক্যাল ওয়াক্সে পাঁরণত করেন এবং দেশশীয় ভেষজ 
ও ওঁষধের ব্যবসায়ের গোড়াপত্তনেও সাহায্য করেন। 
আচার্যের স্বহস্তে প্রস্তুত জোয়ানের জল নিজের 
রোগীদের উপর ব্যবহার করে দেশীয় ভেষজের 

প্রমাণ করেন। দেশীয় গাছগাছড়ার 
প্রয়োগ জানার জন্য তিন ভবতারণ 

শাস্তীর সাহায্যে মূল সংস্কতে চরক ও সমশ্রুত 
অধ্যয়ন করেন এবং ভেষজ থেকে ওষধ প্রস্তুতকালে 
কবিরাজ গণনাথ সেন ও অস্টাঙ্গ আয়ুবেদের 
বিজয়লালের পরামর্শ 'নিতেন। স্বাবখ্যাত "ডাঃ 
বোসেজ ল্যাবরেটরণ'র তিনি প্রাতষ্ঠাতা। তা ছাড়া 
রূমে স্থাপন করেন স্ট্যান্ডার্ড ড্রাগ ম্টোসণ, স্ট্যান্ডার্ড 
ড্রাগ প্রেস, স্ট্যান্ডার্ড এক্স-রে ল্যাবরেটরখ, 
স্ট্যাপ্ডার্ড 'ক্রানক্যাল ল্যাবরেটরী, ক্যালকাটা 
আঁপ্টক্যাল কোম্পানী, বেলেঘাটা হীঁঞ্জীনয়ারীং 
ওয়ার্কস, বেলেঘাটা আযাঁসিড আযাপ্ড কৌমক্যাল 
ওয়ারক্কস্ এবং রাজলক্ষরশ সুগার মিল। দেশীয় 
গাছগ্াছড়া থেকে ওঁষধ-প্রস্তুতে তিনি সাঁবশেষ 
উদ্যোগী 'ছিলেন। বেদনা উপশমের আ্যসাঁপারন- 
জাতীয় ওষধের দেশী বিকল্প 'নানালা' প্রস্তুত 
এদেশে তিনিই প্রথম করেন। রাউলফিয়া বা সর্প- 
গন্ধা থেকে রন্তরচাপ-সংক্লান্ত রোগের ওঁষধ প্রস্তুত করে 
এ ব্যাপারে দিকনিরদেশ করেন। বাংলা, ইংরেজশ, 



ক্যাত কেন্সচ০্ত ক্লাস 

হিগ্দী ও উর্দদতে স্বাস্থ্য-বিষয়ক পান্ুকা প্রকাশ 
করেন। এর মধ্যে বাংলা পান্রকাটি নিজ-সম্পাদনায় 
8৫ বছর প্রকাশিত হয়োছল। 'দেহতত্্', “ভারতীয় 
ভৈষজ্য তত্ব, 'ফাম্নাকোপিয়া ইশ্ডিকা' তাঁর উল্লেখ- 
যোগ্য গ্রন্থ । তিনি দেওঘরে প্রথম ফক্ষমারোগীর 

স্যানাটোরয়াম স্থাপন করেন । প্রাকাতিক চিকিৎসালয় 
স্থাপন তাঁর আর এক কশীর্ত। তা ছাড়া 'কাঁষ, 
গোপালন এবং জনসেবা িমিটেড' নামে চাষবাসের 

যৌথ বাবসায় স্থাপনে এবং উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে 
1নজস্ব পাঁরকল্পনায় কাজ করেছেন। কলকাতার 
একাঁটি রাস্তা ও চাঁব্বশ পরগনার একাঁট রেল স্টেশন 
তাঁর নামাঙ্কিত। 1৫৯] 

কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, দেওয়ান (১৮২০ - ২.১০, 
১৮৮৫) কৃষ্নগর- নদীয়া । উমাকান্ত। 'শিক্ষানবীস 
হিসাবে কষ্ণনগর জজ-কোটে যোগদান করেন। 
কিছুদিন মেডিক্যাল কলেজে ভান্ডার শেখেন। 
কষনগর রাজবাঁড়তে প্রথমে শ্রীশচন্দ্রের প্রাইভেট 
সেক্রেটারী এবং পরে কুমার সতশশচন্দ্রের গৃহ- 
শিক্ষক নিষুন্ত্ হন। রাজা শ্ত্রীশচন্দ্রের “মহারাজা, 
উপাঁধ প্রাপ্তির পর দেওয়ানের পদ লাভ করেন। 
তিনি একজন দক্ষ সঙ্গীতজ্ঞ এবং বাঙলার প্রথম 
যুগের খেয়াল-গায়কদের অন্যতম 'ছলেন। কৃষ্ণনগর 
রাজদরধার থেকে তান রীতিমত সঙ্গঈতাঁশক্ষার 
সুযোগ পান। 'গীতমঞ্জরন' (১৮৭৫) তাঁর স্বরাঁচত 

গানের সঙ্কলন। রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে কৃফণ- 
নগর রাজবংশের প্রামাণ্য ইতিহাস এক্ষতীশ- 
বংশাবলী-চারত' এবং “আত্মজীবন-চাঁরত' তৎ- 
কালীন সমাজ-জশবনের স্পম্ট ও নিভশক ইাতিহাস। 
বিখ্যাত নাট্যকার ও কবি দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর পত্র । 
1১,৩,৫] 

কালাচাঁদ বস্। ঘোষনগর--খুলনা। ১৯১০ 
খন. সেস্টেম্বর মাসে রাজনোতিক ডাকাতিতে অংশ- 
গ্রহণ করার আভযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়, 
কিন্তু জেল থেকে নিখোঁজ হয়ে যান। পরে মাগুরা 
অণ্ুলের কেশবপুরে ধরা পড়েন। পুঁলস হেফা- 
জতে থাকা কালে রহস্যজনকভাবে তাঁর মৃতদেহ 
সাতক্ষীরা অণুলের এক 'নজ্ন জায়গায় পাওয়া 
যায়। [৪২,৪৩] 

কালাচাঁদ বিদ্যালঙ্কার (১৯শ শতাব্দী ? ) ফুর- 
শাইল--ঢাকা। “কশোরণ ভজন' বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 
প্রতিষ্ঠাতা । ভাগবতের বহু শ্লোক আভনব ব্যাখ্যা 
সহযোগে পাঠ করে খ্যাতি অর্জন করেন। [১] 

কালাপাছাড়। এই নামে একাধিক সেনাপাঁত 
বা একজনের এ্রাতহাসিক বৃত্তান্ত একাঁধকবার 
বার্ণত হয়েছে। বাঙলার নবাব সুলেমান কর-রানশ 
ও তাঁর পুর দায়ুদ কর্রানশর সেনাপাতি কালা- 
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পাহাড় নামে একজন 'হন্দু-বিদ্বেষী ও দেবমান্দির- 
ধযংসকারশর এীতহাসিক স্বীকৃতি আছে, তবে প্রকৃত 
নাম রাজু না রাজচন্দ্র, জাতিতে পাঠান না হিন্দু 
রাহ্মণ, এবিষয়ে মতভেদ আছে। এই রাজু ১৫৬৮ 
খী. পুরীর জগন্নাথ মন্দির ধৰংস করেন। তাঁর 
সঙ্গে যুদ্ধে কুচরাজ শুক্রধবজের পরাজয়ের বিবরণও 
জানা যায়। “আকবরনামা অনুসারে বিদ্রোহী নবাব 
সুলেমানকে দমনের জন্য প্রেরিত মুঘল সৈন্যের 
হাতে তান নিহত হন (১৫৮৩)। রাজশাহীর 
নয়ানচাঁদ ভাদুড়ীর পত্র, গোৌড়ের নবাব বরবাক 
শাহের (১৪৫৭ - ১৪৭৪) ফৌজদার ও নবাব-কন্যার 
স্বামী কালাপাহাড়ের এরীতহাসিক সত্যতা সন্দেহা- 
তত নয়। 1১,২,৩,২৫,২৬] 

কাঁলিকাদাস দত্ত, রায়বাহাদুর, স.আই.ই. 
(১৮৪১ -১৯১৫) মেড়াল- বর্ধমান। কৃষ্ণনগরে 
বিদ্যাশক্ষার পর ১৮৬০ খু. কাঁলকাতা প্রোস- 
ডেল্সী কলেজ থেকে সর্বোচ্চ স্থান আঁধকার করে 
বি.এ. পাশ করেন এবং সংস্কৃত কলেজে গশক্ষকতা 
শুরু করেন। পরে আইন পাশ করে প্রথমে মূল্সেফ 
ও শেষে ডেপুটি ম্যাঁজস্ট্রেটে হন। ১৮৬৯ খু. 
সরকার কর্তৃক কুচবিহারের নাবালক রাজা নৃপেন্দ্র- 
নারায়:ণর রাজ্যের দেওয়ান নিযুস্ত হন। শাসনকার্ষে 
তাঁর অসাধারণ দক্ষতার ফলে কুচাঁবহারের বার্ষিক 
আয় ৮ লক্ষ থেকে ২৬ লক্ষ টাকায় ওঠে । 'তাঁন 
কৃষকদের সর্বপ্রকার অত্যাচার-আবচারের হাত থেকে 
মস্ত করে তাদের সখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বধান করেন 
এবং একাঁদকুমে ৪২ বছর দেওয়ানসর পর ১৯১১৯ 
খু, অবসর নেন । কুচবিহার ব্রাহ্মসমাজের আজীবন 
সভাপাঁতি ছিলেন। পূর্ববঙ্গের 'বাঁভন্ন স্থানে ব্রাহ্ম- 
মন্দির প্রাতিষ্ভা ও মেড়ালে স্তর স্মতরক্ষায় 
বিদ্যামান্দির স্থাপন করেন। তান বাশ্মী হিসাবেও 
পার্ধীচত ছিলেন। [১৯,৬] 

কালিদাস নাগ, ড. (১৮৯১ - ৮.১১৯.৯৯৬৬) 
শিবপুর- হাওড়া । মাতলাল। ১৯১৫ খপ. কাল- 
কাতা বিশ্বাঁবদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম.এ. পাশ 
করে স্কটিশ চার্ঠ+কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। 
১৯২১- ২২ খ্ী. সিংহল মহেন্দ্র কলেজের অধাক্ষ 
ছিলেন। ১৯২৩ খই. কাঁলকাতা বশবাবদ্যালয়ের 
লেকচারার হন এবং এই বছরই প্যারস 'ব*ব- 
বিদ্যালয় থেকে *ডক্ঈরেট' উপাধি পান। ১৯২১ 
খডী. জেনেভায় অনুষ্ঠিত আন্তজাতিক শিক্ষা 
সম্মেলনে ভারতের প্রাতীনাধত্ব করেন। ১৯২৪ 
খু. রবান্দ্রনাথের সঙ্গে প্রাচ্য ও চন সফরে যান। 
বৃহত্তর ভারতের সাংস্কাতক রূপ ও বার্তা তান 
লেখায় ও বন্তৃতায় দেশে দেশে বহন করেছেন। 
এশিয়ার সৌভ্রা্ গঠনে তাঁর বাস্তব প্রয়াসও কম 



কালিদাস নাথ 

ছিল না। সম্ভবত এই কারণেই দ্বিতীয় মহা- 
যুদ্ধের সময় বিনাবিচারে কারারুদ্ধ হন। পরবতী 
কালে স্বাধধন ভারতে রাজনাীতিক্ষেত্রেও সরিয় 
ছিলেন। তিনি রাজ্যসভায় রাম্ট্রপরততির মনোনীত 
সদস্য এবং “প্রবাসী ও “মডার্ণ 'রিভিয়ন্য, পান্রকার 
ম্যানৌজং িরেন্র ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও রোমাঁ 
রলাঁর সঙ্গে তাঁর ঘাঁনম্ঠ সম্পর্ক ছিল। বঙ্গীয় 
রয়্যাল এশয়াটক সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন। 
রাচত গ্রল্থ : 41 270 41017501098 /১০7০2৫ 
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200 098101)1% দবদেশ ও সভ্যতা" প্রভাতি । [১৭] 
কালিদাস নাথ (2- ১৩১০ ব.)। প্রাভীন বাংলা 

সাঁহত্যে, বিশেষত বৈষব সাহত্যে সুপাণ্ডত 
[ছিলেন। বঙ্গনয় সাহিত্য পরিষদ, বড়বাজার হারিভান্ত 
প্রদায়িনী সভা, গৌরাঙ্গ সমাজ প্রভৃতির সঙ্গেও 
যুন্ত ছিলেন। “বঙ্গবাসী' পাকা আঁফস থেকে 
তাঁরই সম্পাদনায় কাশীরাম দাসের “মহাভারত' ও 
“কাবকঙ্কণ চণ্ডশ' প্রকাশিত হয়। “নরোত্তম বিলাস', 
'জগদানন্দ পদাবলট”, জয়ানন্দের 'চৈতন্য সঞ্গম' 
প্রভীতি কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থের সম্পাদনা করেন। 
তা ছাড়া কোন কোন বৈষ্ণব পাত্রকার লেখক ও 
সম্পাদক 'ছিলেন। প্রাকৃত ও সংস্কৃতে তাঁর 'বশেষ 
আঁধকার ছিল। [৯] 

কালদাস মিত্র । রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পূর্ব- 
পুরুষ । তান বাঙলা দেশের প্রাচীন যুগের প্রবল- 
প্রতাপান্বিত কীতমান 'হন্দুরাজা আঁদশরের 
রাজসভায় আসনলাভ করোছলেন। 1৩২] 

কালশীকান্ত 'বিদ্যালঙ্কার (১৮১১ - ১৮৬৪) 
মাঘান- ময়মনসিংহ । কাতিকেয়চন্দ্র পণ্সানন। কুচ- 
বহার রাজবাঁড়র পাঁণ্ডতের সভায় বিচারে জয়লাভ 

“তত্বাবাশিষ্ট' গ্রন্থ প্রকাশের খরচ বহন করেন। 
প্রথম খণ্ড প্রকাঁশত হবার পরেই মল্তশ মারা যান। 
এই গ্রল্থে কালীকান্ত বহু জায়গায় স্মার্ত রঘু- 
নন্দনের মত খণ্ডন করেছেন। [১] 
কালশীকিন্কর ঘোষ দিদার (১৯০৫ - ২৮.৯. 

১৯৭২)। এই শিল্প নিজের খেয়ালে অনেক ছবি 
এ*কেছেন, কিন্তু দারিদ্রের মধ্যে থেকেও কোন 
ছবি বাঁরু করবার চেস্টা কখনও করেন নি। পুরস্কার 
সম্পর্কে তাঁর প্রচণ্ড উদাসীনতা ছিল। 'তাঁন 
বলতেন, ষে ?শজ্পে কেউ প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় 
হয় না; হয় শিক্প হয়, নয় তো হয় না । এই কারণেই 
সম্ভবত তাঁর প্রথম পুরস্কারের সোনার পদক 
[তান মাদ্রাজ গবর্নমেন্ট আট কলেজ থেকে নেন 
নি। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরশীর ছাত্র ছিলেন৷ দেবণ- 

[ গণ ] কালশীকিশোর স্মৃতির 

প্রসাদের মতে তাঁর ছান্নের কাছ থেকে 'তানও 
অনেক-কিছু শিখেছেন। [১৭] 

কালশীকষ্কর তকর্বাগশশ (১৮শ শতাব্দী) 
খাঁটুরা-চব্বিশ পরগনা । রৃপনারায়ণ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় মহাশয়-বংশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এবং অনন্ত- 
রাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন। শোভা- 
বাজার রাজবাড়তে কোনও এক বিচারে জয়লাভ 
করে নিজ অধ্যাপকের সম্মান বৃদ্ধ করেন। একবার 
সরকারী কাজে বেতন গ্রহণ করোছলেন। সেজন্য 
প্রথানুযায়ী ম্লেচ্ছের অর্থগ্রহণ অপবাদে তিনি 
স্বসমাজে 'নান্দত হন। তাঁর রচিত প্রাতাট গ্রশ্থে 
দানজ পারচয় ও সন তারখ 'দয়েছেন। [১] 

কালশীকঙ্কর পাঁলিত। কিকাতার একজন 
ক্লোড়পাত ব'লে প্রাসদ্ধ 'ছিলেন। তাঁর 'নজ বাসস্থান 

বসতবাটশ 'তাঁন তৈরী করে দেন। কালকাতাতেও 
তান বহু লোকের উপকার করেছেন। ডান্তার 
দুর্গাচরণ এক সময়ে তাঁকে বলোছিলেন, “০৪ 
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টা (০9৮৮ কিন্তু তান 'কছুই রেখে যেতে 
পারেন নি। মহারাজা দূর্গাচরণ লাহার বাট ব'লে 
শবাদত বাঁড়াঁট 'তাঁন তৈরী করিয়ৌোছলেন। তারক- 
নাথ পালিত তাঁর পুন্র। 1৬৪] 
খঙি তত তকরিত মহামহোপাধ্যায় (১৮৩৩ - 

১৯২২) বানিয়াচঞ্গ- শ্রীহট্র। কালশপ্রসাদ 'বিদ্যা- 
নন্দ। রাটীশ্রেণীয় ব্রা্গণ ও বিশিষ্ট নৈয়ায়িক 
পাঁণ্ডত। পিতার নিকট সংস্কৃতাঁশক্ষা আরম্ভ হয়। 
দশ বছর বয়সে ত্রিপুরা জেলার কালণকচ্ছ গ্রামে 
জনৈক অধ্যাপকের 'নিকট কলাপ ব্যাকরণ ও নব্য 
স্মাতি শিক্ষা করে বিরুমপুর যান ও সেখান থেকে 
চাব্বশ পরগনা জেলার নৈহাঁটতে প্রাঁসদ্ধ নৈয়ায়ক 
পণ্ডিত নীলমাণি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অধ্যাপনায় 
“তকরিত্” উপাধি লাভ করেন। পাশ্ডত ঈশ্বরচন্দ্র 

আসেন। এখানেই তিনি চতুষ্পাঠী স্থাপন করে 
অধ্যাপনায় সুনাম অজর্ন করেন। পরে শ্রীহট্ের 
জামদার লোকনাথ চক্রবর্তীর কাছারশবাঁড়তে অব- 
স্থিত চতুষ্পাঠশতে বৃত্তিভোগশী অধ্যাপকরূপে 
জশবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাটান। ১৯০৬ খুখ, 
তিনি “মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হন। 
১৯১১ খে, থেকে তান বার্ধক ১০০ টাকা 
সরকারশ বৃত্তি ভোগ করেন। [১৩০] 

কালশীকশোর জ্মৃাতিরক্ষ, অহামহোপাধ্যায় (১১. 
৪,১২৬৫- ২১.৬.১৩৬১ ব.) হোগলা-কার্তিক- 
পুর-ফারদপূর। গোলোকচন্দ্র সার্বভৌম । রাট়ী- 



কালশীকফ্। গাঞ্গ,লা 

শ্রেণীয় ব্রাঙ্ষণ। সংস্কৃত ভাষা ও সাঁহত্যের প্রচারে 
তাঁর দান অতুলনীয়। তিনি কলিকাতা সংস্কৃত 
আযসোসিয়েশনের নব্য ও প্রাচীন স্মৃতির উপাঁধ 
পরণক্ষার এবং কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি 
গবধয়ে এম.এ. পরণক্ষার পরধক্ষক ছিলেন। তা ছাড়া 
বহ বৎসর ঢাকা সারস্বত সমাজের সভাপাতি 'ছিলেন। 
প্রায় ৮০ বছর বাঙলার সংস্কীতির ইতিহাসের 
সঙ্গে জড়িত থেকে তিনি বহু ব্যান্তকে নানাভাবে 
জ্ঞানদানে সমৃদ্ধ করেছেন। ১৯৩১ খু. তিনি 
'মহামহোপাধ্যায়' উপাধ লাভ করেন। কাঁলিকাতায় 
এৃত্যু। 1৫,১৩০] 

কালীকৃষ গাঞ্গুলী ১৯০৯ - ২৮.২-১৯৭৩)। 
ছাত্রজীবনে নাম-করা আযথলণট কালীকৃষ্ণ ভারতশয় 
ওয়েট-লিফাঁটং এবং বাঁড-বাল্ডং ফেডারেশনের 
সম্পাদক ও পরে এ সংস্থার সভাপাঁতি এবং ভারতীয় 
আঁপাম্পক আযআসোসিয়েশনের সদস্য 'ছিলেন। তা 
ছাড়া তিনি ছিলেন ভারোক্ডোলনের আন্তর্জাতিক 
খ]াতিসম্প্ন বিচারক । জানু. ১৯৭৩ খা. তান 
ভারতশয় ক্লীড়া-প্রাতিনিধি দলের নেতা শেফ 'দ 
মিশন)-রূপে কমনওয়েলথ ক্রীড়া-কেন্দ্র ক্রাইস্টচার্চে 
1 গয়োছিলেন। আঁলম্পিক গেমৃস্, কমনওয়েলথ 
গেমস বা এশয়ান গেমৃসৃএ [তান ছাড়া আর 
কোনও বাঙাল এখন পর্যন্ত শেফ দি মিশন 
হবার সম্মান পান 'নি। ভারোক্তোলক দলের ম্যানে- 
জার হিসাবে তিনি ১৯৪৮- ৬৮ খ্ডী. মধ্যে অনু- 
ত লণ্ডন, হেলাসাঁও্ক, রোম, টোকিও এবং 
মেক্সিকোর প্রাতটি অলিম্পিকে এবং ১৯৭০ খুধ, 
নধম কমনওয়েলথ গেমসৃএ এঁডনবরা গিয়েছেন। 
তিনি সম্পন্ন বাবসায়ীও ছিলেন। 1১৬] 

কালণীকৃফ দেব, রাজাবাহাদর (১৮০৮ - ১৮৭৪) 
শোভাবাজার-_-কাঁলকাতা । রাজা রাজকৃষ্ণ। রাজা 
নবকৃষের পৌত। বাংলা, সংস্কৃত, ফারসী, উর্দু 
ও ইংরেজীতে ব্যৎপন্ন ছিলেন। তানি রাধাকান্ত 
দেব ও ভবানশচরণ বন্দ্োপাধ্যায়ের সঙ্গে সতীদাহ- 
প্রথা রোধের বিরদ্ধে আন্দোলন করেন। যাান্ত 
দেখান যে, দেশীয় আচারে সরকারী হস্তক্ষেপ 
নীতাঁবরুদ্ধ। রাধাকান্ত দেবের মৃত্যুর (১৮৬৭) 
পর তিনিই রক্ষণশীল 'হন্দূসমাজের নেতা হন। 
রক্ষণশীল হলেও স্প্ী- শিক্ষার প্রচারে খুব উৎসাহশ 
শছলেন। ল্যান্ড-হোজ্ডারর্স সোসাইটির সভ্য এবং 
সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা, হিন্দু বেনিভোলেন্ট 
ইন্স্টাটিউশন, বেখুন স্কুল, ওরয়েপ্টাল সোঁমিনারণ, 
বেথুন সোসাইটি প্রভৃতির সঙ্গে সং*্লম্ট ছিলেন। 
১৮৪৮ খা, কাঁলকাতায় যে 'মেসমোৌরক' হাস- 
পাতাল প্রাতিষ্ঠিত হয় তান তার একজন প্রধান 
উদ্যোস্তা ছিলেন। ১৮৫১ খই. তান ব্রিটিশ হীন্ডি- 

[৭৮ ] কালশচরণ ঘোষ 

যান আসোঁসিয়েশনের সহ-সভাপাঁতি হন। স্াঁহত্য- 
ক্ষেত্রেও অনুবাদক হসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। তানি 
র্যাসেলাস ও গেজ ফেব্লস বা গে সাহেবের 
ইতিহাস' নামক গ্রন্থ দুস্থান বাংলায় এবং শেষোস্ত 
গ্রল্থখানি উর্দীতেও অনুবাদ করেন। এ ছাড়া 
'সাদ্বদ্যাবল৭” নামে িল্পাবিজ্ঞানের নানা প্রসঙ্গের 
অনুবাদ-সংগ্রহ এবং 'ননীতি-সঙকলন', শবদ্বল্মোদ- 
তরাঞ্গণশ' ও “বেতাল পণশচশী'র ইংরেজী অনুবাদ 
প্রকাশ করেন। পাণ্ডত্যের জন্য লর্ড বোন্টগক 
তাঁকে “রাজাবাহাদুর' উপাঁধ দেন এবং জার্মানীর 
সম্রাট, দিল্লীর বাদশাহ, নেপালের মহারাজা, 
ইংল্যাশ্ডের রাজা ও বহু মনীষা তাঁকে প্রশংসাপত্র 
ও পুরস্কার প্রদান করেন। ১৮৩৫ খু. তান 
জাস্টিন অফ 'দ পীস্ হন। কাশীতে মৃত্যু 
[১,২,৩,৪,৭,৮,২৫,২৬] 

মনত (১৮২২-১৮৯১)। দাঁরদু 
পাঁরবারে জল্ম। অধ্যবসায়-বলে তিন বাঁত্ত লাভ 
করে শিক্ষা শেষ করেন। কাঁষাবদ্যানুরাগী ছিলেন 
এবং পাশ্চাত্যের উন্নততর যন্ত্ের মাধ্যমে এদেশের 

একাঁট আদর্শ কৃষি উদ্যান ও কাঁষ ভান্ডার স্থাপন 
করেন । উীদভদাঁবদ্যা, যোগশাস্ত্র ও 'থিওসফণ চর্চায়ও 
উৎসাহশ এবং "বধবা-ববাহ-প্রচলনে ও মাদকসেবন- 
ানবারণে তৎপর 'ছিলেন। [১] 

কালশচন্দ্র রায়চৌধরশী, কাব (১৯শ শতাব্দী) 
কুণ্ডী- রংপুর । জাঁমদারবংশে জল্ম। তাঁরই 
উদ্যোগে মফঃস্বলে প্রথম মদূদ্রান্তের প্রতিষ্ঠা ও 
'রংপূর বার্তাবহ' পান্নকা প্রথম প্রকাশিত হয়। 
তাঁর মৃত্যুর পর পান্রকাট 'রংপুর দিক্প্রকাশ 
নামে প্রকাশিত হতে থাকে । রামনারায়ণ তকরত্ব- 
রাঁচত বাঙলার আদ নাটক 'কুলীন কুলসর্বস্ব'কে 
পুরস্কৃত করে তিনি বাংলা সাহতোর ইতিহাসে 
স্মরণীয় হয়ে আছেন। দবভাব দর্পণ” ও 
প্রেমারসান্টক' গ্রন্থের রচীয়তা। [১] 

কালশচরণ ঘোষ €১৮শ শতাব্দী)। কাঁলকাতার 
সমাকয়া স্ট্রীটের বাঁসন্দা এবং ইংরেজ সরকারের 
সমর-বভাগের কেরানী িলেন। তৃতপয় মহারাম্ট্র 
যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্যের ভরতপুর অবরোধের সময় 
হ্ঠাৎ জেনারেলের মৃত্যু হলে তান মৃত জেনা- 
রেলের পোশাক পরে য্দ্ধ পাঁরচালনা করে জয়- 
লাভ করেন। কিন্তু বিনানুম'তিতে এভাবে পোশাক 

জাঁরমানা হয় কিন্তু পরে বুদ্ধজয়ের জন্য তান 
হাজার টাকা পুরস্কার পান। সেই থেকে তান 
জেনারেল বা জাঁদরেল কালু ঘোষ নামে আখ্যাত 
হন। [১,২,২৪,২৬] 



কালণচরণ চট্টোপাধ্যায় 

কালশচরণ চট্টোপাধ্যায় (১৮২০ -১৮৯৩) 
এলাহাবাদ। হরবল্লভ। লক্ষেবৌয়ের নবাব নাসর- 
উদ্দীন হায়দার প্রাতিষ্ঠিত মানমাঁন্দরের কাজে কর্ম- 
জশবনের সূচনা হয়। উর্দু, ফারসী ও ইংরেজন 
ভাষায় ব্যৎপন্ব 'ছিলেন। মানমান্দরের কর্মচারী 
?হসাবে ইংরেজদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে । পরে 'তাঁন 
লক্ষে]ী রেসিডেন্পীর ছ্রেজারার হন। সিপাহী 
“বদ্রোহগদের বিরোধিতা করে সাহাঁসকতার সঙ্গে 
ট্রেজারী রক্ষা করোছিলেন। ফলে উচ্চপদস্থ ইংরেজ 
কর্মচারন মহলে তাঁর প্রভাব-বাঁদ্ধ হয় কিন্তু নিম্ন- 
পদস্থ ইংরেজদের ঈর্ধার ফলে কমন্চযাতি ঘটে। 
পরে কাশীর রাজার অস্ত্রাগ্ার ও ধনাগ্ারের প্রধান- 
রূপে কমগ্রিহণ করেন। এই কার্যে নিযুস্ত থাকা 
কালে তাঁর মৃত্যু হয়। 1১] 

কালচরণ তরকণলঙ্কার (১৮১৯-১৮৯২) 
[বক্রমপুর- ঢাকা । রামানাধ তকাসদ্ধান্ত। বক্রম- 
পুরে ব্যাকরণ, বাদার্থ ও স্মাত পাঠ করেন। 
'নবদ্বীপে রজনাথ 'বদ্যারত্বের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সাত 
বছরে স্মৃতিশাস্ত অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন ও “তকা- 
লঙ্কার' উপাধ পান। ঢাকায় ফিরে গিয়ে চতুষ্পাঠী 
স্থাপন করেন। বিক্রমপুরের বহু পাঁণ্ডত তাঁর 
শিষ্য ছিলেন। [১] 

কালশচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (৯.২.১৮৪৭ - ৬.২. 
১৯০৭) জব্বলপুর। হরচন্দ্র। বিশ্বাবদ্যালয়ের 
সমস্ত পরাক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন এবং 
দর্শনশাস্রে প্রথম শ্রেণীতে এম.এ. ও পরে বি.এল, 
পাশ করেন। ১৮৬৩ খই. মান ষোল বছর বয়সে 

খনিম্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং উত্তরকালে রেভারেন্ড 
কালনচরণ নামে পাঁরাচত হন। প্রথমে আইনজীবী 
ও পরে জেনারেল আযসেমীব্রজ ইনৃস্টাটউশনের 
অধ্যাপক এবং শেষে কাঁলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের 
প্রথম বাঙালী রোঁজস্ট্রার নিযুন্ত হন। পাঁশ্ডত 
এবং স_বন্তা 'হসাবে খ্যাতি 'ছিল। রাজনোৌতিক 
আন্দোলনে সাক্লয় অংশগ্রহণ করেন এবং ১৮৭৫ 
খু. অন্যান্যদের সঙ্গে “ইন্ডিয়ান লীগ" স্থাপন 
করেন। হইীণ্ডিয়ান আ্যসোসিয়েশনের সভাপাঁত 
ছিলেন। ১৮৮৫ খশ. ভারতের জাতীয় কংগ্রেস 
স্থাপনের সূচনা থেকেই এতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ 
করেন। ১৮৯৫ খু. পুনা কংগ্রেসের প্রন্তাবক, 
১৮৯৬ খু. কাঁলকাতা কংগ্রেসে 'বিশ্বাবদ্যালয়- 
বিষয়ক প্রস্তাবক এবং ১৮৯৮ খী. ঢাকায় অনুষ্ঠিত 
বঙ্গণয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপাঁত 'ছিলেন। 
১৯০৬ খুশী, কাঁলকাতা কংগ্রেসের আঁধবেশনে 
কর্মরত অবস্থায় মৃর্ছিত হয়ে পড়েন ও পর বছর 
তাঁর মৃত্যু হয়। [১,২,৩,৭,৮,২৫,২৬] 

কালশচরণ লাহড়শী (2- ৭.১০.১৮৯১) নদস্া 

[৭৯ ] কালীনাথ রায়চৌধুরদ 

-কৃফ্নগর। রামকৃষ্খ। প্রথমে কৃফনগর ও পরে 
কাঁলকাতায় শিক্ষালাভ করেন । এখানে স্কুলে ও মৌডি- 
ক্যাল কলেজে পড়ার সময় জ্যেন্তভ্রাতা রামতনুর 
স্কলারাশপ ও অল্প আয় দ্বারা বহুকষ্টে ডান্তারী 
পাশ করেন। গচাঁকৎংসক হসাবে সুনাম ও সহদয়তার 
জন্য আজীবন সকলেরা 'প্রয় ছিলেন। রোগকে সুস্থ 
করে তোলার জন্য অনেক সময় তান নিজ অর্থ- 
ব্যয়ে রোগণর স্বাচ্ছন্দ্যাবধান করতেন। সুমধুর এবং 
মহৎ চরিত্রের জন্য দীনবন্ধু মন্ত্র তার সম্বন্ধে 
কবিতা রচনা করেছিলেন। [১,১৪৮] 

কালশনাথ চূড়ামাণ (১৮২০?-?)। প্রাসদ্ধ 
নৈয়াঁয়ক পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃতাঁশিক্ষার কেন্দ্র 
নবদ্বীপে নব্যন্যায়ের 'বাশিষ্ট অধ্যাপনার প্রবর্তক । 
রঘুনাথ শরোমাণর সময় থেকে ১৮৫৪ খ্ডী. 
পর্যন্ত যে ১১৯ জন শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়ক পাঁণ্ডত এই 
অধ্যাপনা-কার্য পাঁরচালনা করেন কালণীনাথ তাঁদের 
অনাতম। [১] 

কালশনাথ দাস শীল (১৯শ শতাব্দী) ঢাকা। 
1তাঁন “সীতার বনবাস' যাল্রা-পালা-রচয়িতা হিসাবে 
প্রাসাদ্ধ লাভ করেন। তাঁর রাঁচত কোন কোন 
সঙ্গীত পূর্ববঙ্গে বহযাদন প্রচালত 'ছিল। সাধা- 
রণের কাছে 'কালীবাব্” নামে বিশেষ পাঁরাঁচিত 
িলেন। [১] 

কালশীনাথ রায় (১৮৭৮ - ১৯৪৫) যশোহর। 
প্রখ্যাত সাংবাদিক । কলিকাতায় স্কাঁটশ চার্চ কলেজে 
এফ.এ. পড়ার সময় স্বদেশী আন্দোলনে যোগ 
গদয়ে পড়া ছেড়ে সরেন্দ্রনাথ সম্পাদত “বেঙ্গল? 
পন্লিকার সহ-সম্পাদক হন। এরপর ১৯১১৯ খুস, 
লাহোরের পদ পাঞ্জাবী" পান্রকার সম্পাদক এবং 
চার বছর পর ১৯১৫ খু, লাহোরের পদ্রীবউন' 
পাত্রকার সম্পাদক হয়ে একাঁদক্রমে ত্রিশ বছর কাজ 
করেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের (১১৩ 
এপ্রল ১৯১৯) প্রীতিবাদে প্রবন্ধ রচনার জন্য 
সামারক আইনে তাঁর দেড় বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। 
[কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রমূখ 'বাশম্ট ব্যন্তদের চেষ্টায় 
আট মাস পরে মুন্ত পান। [৩] 

কালশনাথ রায়চোধুর ৫১৮০১ -১২.১২. 
১৮৪০) টাক+- চাব্বশ পরগনা । শ্ত্রীনাথ। প্রাতিভা- 
বান ছান্র ছলেন। ইংরেজী, সংস্কৃত, ফারসী ও 
বাংলা ভাষায় দক্ষতা ছিল। ফারসী ও বাংলায় 
কাঁবতা রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। রামমোহন 
রায়ের মতাবলম্বী ছিলেন ও সতাঁদাহ আন্দোলন 
প্রভীততে সব্রিয় সহযোগিতা করেন। ফলে কাঁল- 
কাতার রক্ষণশীল হন্দুসমাজ কর্ৃকি বাঁজত হন। 
কৃপমণ্ড্ক সমাজের অজ্ঞতা দূর করার জন্য স্বগ্রামে 
সহোদরের সাহায্যে ১৮৩২ খল, ১৪ জুন বিদ্যালয় 



কালশনারামণ গুপ্ত [ 

স্থাপন করেন। পাঠ্য বিষয় ছিল বাংলা, আরবা, 
ফারসপ, সংস্কৃত ও ইংরেজী । এই স্কুলে বার্ষক 

২০ হাজার টাকা সাহাধ্য দান করেন ও রেভারেন্ড 
আলেকজান্ডার ডাফ্কে প্রধান শিক্ষক 'নিয্ত 
করেন। এ ছাড়া হিন্দু বোনিভোলেন্ট ইনস্টিটিউশন, 
হিন্দু ফ্রী স্কুল ও বরানগর ইংরেজী স্কুলে সাহাব্য 
দান করেন। রাজনীতিতে মদ্রাবন্দের স্বাধীনতা 
আন্দোলন, ল্যাপ্ড-হোল্ডার্স সোসাইটি এবং বঙ্গ- 
ভাষা প্রকাঁশকা সভা প্রভীতিতে সাক্রুয় অংশগ্রহণ 
করেন। টাকখ-সৈয়দপুর রাস্তা নির্মাণে লক্ষ টাকা 
এবং পজ্কারণশ, আঁতাঁথশালা প্রভতিতে বহু 
অর্থ বায় করেন। ভারতচন্দ্রের বাংলা কাব্য তিনি 
ফারসণ ভাষায় অনুবাদ করেন। বস্তা হসাবেও 
তাঁর যথেষ্ট সুনাম 'ছিল। 1১,৮৬৪] 

কালীনারায়ণ গ;প্ত (১৮৩০ - ১৯০৩) আকা- 
নগর-ঢাকা। সুধারাম সেন। বাল্যকালে মহাঁন্দ্র- 
নারায়ণ গুগ্তের পোষ্যপন্ররূপে গহশীত হন। 
মাতামহের কাছে বাংলা ও পরে সাধারণভাবে কিছু 
ফারসণ ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন ; উচ্চতর শিক্ষা- 
লাভ সম্ভব হয়নি। তরুণ বয়সে শাল্তমন্দ্ের 
উপাসক 'ছিলেন। পরে ব্রাহ্মমতে বিশ্বাসী হন। 
জালালউদ্দীন নামে এক মুসলমান যুবককে ব্রাঙ্গ- 
ধর্মে দীক্ষা দেন এবং এক 'ববাহের প্রীতিভোজে 
সপুত্র উত্ত যুবকের সঙ্গে এক পধান্ততে ভোজন 
করেন। এই উদারতা ও সাহসের জন্য তাঁকে 
সপরিবারে সামাঁজক লাঞ্ইনা ভোগ করতে হয়। 
১৮৬৯ খী. তান পত্র ও ভৃত্যসহ ব্রাহ্ষধর্ম 
গ্রহণ করেন এবং নিজ জাঁমদারীতে ব্লাহ্গসমাজ 
স্থাপন করেন। স্বরাঁচত ভীন্তরসাত্মক সন্গীতসমৃহ 
'ভাবসঞ্গীত, গ্রন্থে ও তাঁর সাধনালব্ধ তত্ু-বিষয় 
'ভাবকথায্স প্রকাশ করেন। দৌঁহন্্র অতুলপ্রসাদ এই 
ধারার অনুগামশ ছিলেন। [১২৩] 

কালীপদ আইচ €(১৯২০- ২৭.৯,১৯৪৩)। 
'ম্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সামারক গবভাগের কম 
শছিলেন। চতুর্থ মাদ্রাজ উপকূল বাহনশর সৌনকদের 
দেশাত্মবোধে উদ্ধম্ধ করে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধ- 
বাদ করার চেষ্টা করলে সরকার তাঁকে নাশকতা- 
মূলক যড়যন্মের আঁভযোগ্ে ১৮ এাপ্রল ১৯৪৩ 
খ্ী, গ্রেপ্তার করে। সামারক আদালতের বিচারে 
২৭ এপ্রিল ১৯৪৩ খুখ. তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। 
উত্ত ষড়যন্তে অংশগ্রহণ করার অপরাধে আরও আট- 
'জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ হয়োছল। মৃত্যুর আগে তাঁরা 
প্রত্যেকে পরস্পর আলিঙ্গন ও 'বন্দেমাতরম ধ্যান 
সহকারে সহাপো মৃত্যুবরণ করেন। [৪২,৪৩] 

কালীপদ তক্ণাচার্য, সহামহোপাধ্যায় (১৮৮৮ ১- 
২৭.৭.১৯৭২) উনাঁশয়া-ফবিদপুর। হারদাস 

৮০ ] কালশপদ বস 

তর্কতীশর্থ। পাশ্চাত্য বোদক শ্রেণীর ব্রাঙ্গণ। সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যাপক ও সংস্কৃত ভাষা-সাহত্যের 
গবেষক । তান সুলালত সংস্কতে অনর্গল বন্তুতা 
দিতে পারতেন। ১৯১৮ খী. তান সংস্কৃত 
সাহত্য পরিষৎ 'বদ্যালয়ের অধ্যাপক ও সংস্কৃত 
সাহত্য পাঁরষৎ পান্নকার সহকারী সম্পাদক নিষ্স্ত 
হন। ১৯৯৩১ খুন, কাঁলকাতা সংস্কৃত কলেজে 
ন্যায়শাস্তের অধ্যাপক হন ও টোল-বভাগশীয় সবেোচ্চ 
পদ লাভ করেন। অবসর-গ্রহণের পর পুনরায় এ 
কলেজেরই 'মহাচার্য শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুস্ত হয়ে 
আমৃত্যু কাজ করেন। তাঁর রাঁচত কাব্য, নাটক ও 
ন্যায়শাস্ত্রবিষযয়ক মোট ১৬খানি এবং সম্পাদিত 
৭খান গ্রল্থ সংস্কৃত সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। 
রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জালর সংস্কৃত অনুবাদ তাঁর 
অন্যতম শ্রেম্ঠ কীর্ত। শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কার- 
নাথ প্রবার্তিত আর্শাস্ত গ্রশ্থাবলণর প্রধান সম্পাদক 
গছলেন। 'তাঁনই পাঁশচমবঙ্গোে শেষ 'মহামহোপাধ্যায়' 
পণ্ডিত। ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মন্ত্রী' এবং 
বর্ধমান বিশ্বাবদ্যালয় কর্তৃক এলিট উপাঁধ 
দ্বারা ভূষিত হন। এছাড়া ভারত সরকারের 'রাষ্ট্- 
পাত মেধা, প্রাপ্ত ছিলেন। [১৬,১৩০] 

কালশপদ পাঠক (১৮৯০ - ১৫.১১,১৯৭০) 
রাজহাটি-_হুগলনী। প্রধানত টপ্পাগায়ক 'হসাবে 
পাঁরীচিত হলেও ধ্রুপদণও্ ভাল জানতেন । গোঁবিন্দ- 
চন্দ্র নাগ, বামপ্রসম্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, রমজান খাঁ, 
নিকুঞ্জীবহারী দত্ত, ফণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় প্রমূখ 
গুণীদের কাছে সংগীত শিক্ষা করেন। যাল্লাগায়ক 
হিসাবে সঙ্গশত-জীবন শুরু করেন। ক্রমে তার 
খ্যাত বিস্তৃত হয়। সম্ভবত কৃষ্কামনী দাসী 
নামের এক গাঁয়কাও তাঁকে পহব্রস্নেহে অনেক 
গান শেখান। সোরী িঞ্া ও 'িনধূবাবূুর ট্পা 
ছাড়া আরও বহু অপ্রচলিত টপ্পা তান সংগ্রহ 
করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর টপপা শুনে মুগ্ধ হয়ে- 
ছিলেন। 'কে তোমারে শিখায়েছে প্রেম ছলনা, ও 
“তোমারই তুলনা তুমি এ মহীমন্ডলে' মানত এ দু'খাঁন 
গানের রেকর্ড আছে। রবীন্দ্র ভারতাঁ, 'িশবভারতা 
এবং বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন কর্তক পুরস্কৃত ও 
সম্মানিত হন। জশবনের শেষ 'দিন পযন্ত গান 
করার অভ্যাস 'ছিল। [১৬] 
কালপদ বস; (১-নভে ১৯১৪) িনাইদহ-- 

যশোহর। মাহমাপ্রসাদ। দারিদ্রের বিরদদ্ধে সংগ্রাম 
করে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। স্কুল থেকে এম.এ. পর্যক্তি 
প্রাতাঁটি পরাঁক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। 
চাকার-জীবনে রিপন, র্যাভেনশ, প্রোসিডেল্সী ও 
ঢাকা কলেজে অধ্যাপনা করেন। কর্মরত অবস্থায় 
প্রবাসে থেকেও তান স্বগ্রামের উন্নাতি ও সংস্কার- 



কালণপদ মুখোপাধ্যায় 

সাধনে উদ্যোগ ছিলেন। ছাত্রদের উপযোগণ কয়েকাঁট 
বহুল-প্রচারিত গাঁণতগ্রন্থের প্রণেতা । সর্বাপেক্ষা 
প্রচালত গ্রন্থ : +4185019, 21505 195” । [৯] 

কালশপদ মুখোপাধ্যায় ৯। প্রখ্যাত সঙ্গীততন্। 
১৮৭৪ খী. 'বাহুলীন তত্ব (1581155 ০2 
৬1011) গ্রন্থ রচনা করেন। 18] 

কালপদ ম্খোপাধ্যায় ২ €?-১৬.২,.১৯৩৩) 
[িক্রমপুর- ঢাকা । ঢাকার স্পেশাল ম্যাজস্ট্রেট 
কমলাক্ষ সিরাজদশীঘ থানার ইছাপুর অণ্চলে আইন 
অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণকারিণশ মাঁহলাদের 
উপর, শত্রাটশ প্রভুদের মনস্তু্টির জন্য, অবর্ণনশয় 
অত্যাচার চালায়। তখন যুবক কালনপদ এই অত্যা- 
চারীকে বিলুপ্ত করার শপথ গ্রহণ করে সকলের 
অলক্ষ্যে কাজ সমাধা করেন €(২৭.৬.১৯৩২)। 
প্লস এক তারবার্তার সূত্র ধরে একজনকে 
গ্রেপ্তার করে এবং সেই ব্যান্তর সাহায্যে তান ধৃত 
হন ও ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসতে মৃত্যুবরণ করেন। 
|৪২,৪৩] 

কালীপদ ম;খোপাধ্যায়৩ €(৯,.৩,.১৯০১ - ২৩. 
৪,১৯৬২)। কলেজের শিক্ষা অসম্পূর্ণ রেখে অসহ- 
যোগ আন্দোলনে সাক্রয় অংশ গ্রহণ করেন। রাজ- 
নৈতিক কর্মতৎপরতার জন্য তান বহুদিন কারাবাস 
করেন। বঙ্গীয় প্রাদোশক কংগ্রেসের সম্পাদক 
ছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পর আমৃত্য্য একটানা 
'বাভল্ন দপ্তরে মাল্দিত্ব করে গেছেন। [৪,১৯০] 

কালণপ্রসন্ন। কাঁলকাতা। প্রকৃত নাম মুনশশ 
বেলায়েৎ হোসেন। সংস্কৃত-ভাষাভজ্ঞ মুনশী সাহেব 
অলঙগ্কারশাস্ব-সম্মত পরমার্থভাবপূর্ণ বহু শান্ত 
ও বৈষ্ব পদ রচনা করে পাণ্ডতমণ্ডলশ কর্তৃক 
'কালপ্রসন্ন' উপাঁধতে ভূষিত হন। উপাঁধ প্রাপ্তির 
পর তাঁর রচিত প্রত্যেক পদে 'কালণপ্রসন্ন'-ভাঁতা 
দৃষ্ট হয়। বেহাগ রাগে রাঁচিত বাউল সঙ্গীতে তাঁর 
প্রতিভার সন্ধান পাওয়া যায়। “যে মজেছে যাহারই 
ভাবে অবশ্য সে তারে পাবে/স্বর্গ নরক দুই ভবে 
চিনে লও এই বেলা; গ্রানাটি উল্লেখযোগ্য । [৭৭] 

কালণপ্রসন্ন কাব্যাবিশারদ (৯-৬.১৮৬১ - ৪.৭, 
নখ 

১৯০৭) কাঁলকাতা। রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
১৮৭৬ খুশী. লন্ডন মিশনারী স্কুল থেকে এন্ট্রাল্স 
পাশ করেন। এফ.এ. পড়বার সময় দবারকানাথ 
বিদ্যাভূষণের কাছে বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন 
এবং 'কাব্যবিশারদ” উপাধি পান। তাঁর কাছে তান 
সাংবাঁদকতাও 'শক্ষা করেন। ণদ কসমোপাঁলটান,, 
'আযন্টি-খংশীষ্টয়ান', 'প্রকীতি', শহতবাদখ প্রভাতি 
নানা পান্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে হস্ত 'ছিলেন। তা 
ছাড়া 'সোমপ্রকাশ', “পঞ্চানন্দ, '্সাহতা সাহতাঃ 
প্রভূত পাত্রকাগ্লতেও তাঁর কাঁবতা, প্রবন্ধ ও 
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ব্জ্গরচনা প্রকাশিত হয়। তাঁর রাঁচত ব্যঙ্গাত্মক 
রচনাগাঁল 'প্রসকুমার চট্টোপাধ্যায়”, 'যোগেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়” ও শ্রীফকিরচাঁদ বাবাজণ' নামে প্রকাশ 
করতেন । রবীন্দ্রনাথ, বাঁজ্কমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, কেশব- 
চন্দ্র প্রমুখরাও তাঁর ব্যষ্গের আক্রমণ থেকে রেহাই 
পান নি। ভানণকুলার প্রেস আ্যাক্কের বিরুদ্ধে ১৮৭৮ 
খু. প্রথম পুস্তক 'সভ্যতা-সোপান' রচনা করেন। 
“হতবাদী, পান্রকায় প্রচি বিকার, নামে একাঁট 
কবিতা প্রকাশ করলে আদালত লেখকের নাম প্রকাশ 
করতে বলেন। কিন্তু তান সম্পাদকের কতবব্য 
অনুযায়ী নাম প্রকাশে আনচ্ছা প্রকাশ করলে 
আদালত অবমাননার দায়ে তাঁর কারাদণ্ড হয়। 
কালীপ্রসম্ন সম্পাঁদত প্রসাদ-পদাবলী', শবদ্যা- 
পাতি : বঙ্গীয় পদাবলণ', ্বদেশী সঙ্গীত, প্রভাতি 
িবশেষ উল্লেখযোগ্য । শব্দকল্পদ্রুম প্রকাশনায় 
রোধাকান্ত দেব সম্পাঁদত) তাঁর দান আছে। 
রচিত 'পেনেল প্রসঙ্গ” ১৯০১) ও 'লাঞ্ছিতের 
সম্মান, ১৯০৬) গ্রন্থ দুশট তাঁর অসাধারণ স্বদেশ- 
প্রেমের উজ্জ্বল দ্টান্ত। ১৮৮৭ খ্টী, অমরা- 
বতীর, ১৮৯৪ খু, মাদ্রাজের এবং আদালত 
অবমাননার জন্য গ্রেপ্তার পরোয়ানা থাকা সত্তেও 
অসুস্থ অবস্থায় ১৮৯৯ খত. লক্ষেণী-এর কংগ্রেস 
সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯০৫ খু, বঙ্গ-ভঙ্গ 
আন্দোলনের সময় তাঁর রাঁচিত স্বদেশী গান গাওয়া 
হত। ১৯০৬ খ্ঢী. কংগ্রেসের কাঁলকাতা আধবেশনে 
তাঁর রাঁচত 'হিন্দী গান উত্তেজনা সৃষ্টি করোছিল। 
[১)৩,৫,৭,৮)১০১২৫,২৬] 

ঘোষ (১৮৫৯ -৭.১০.১৯২৬) 
ইঁদলপুর-_ফারদপুর। হরচন্দ্র। বরিশাল জেলা 
স্কুল থেকে এন্ট্রা্স, ঢাকা কলেজ থেকে এফ.এ. 
এবং কলিকাতা মেক্ট্রোপাঁলটান কলেজ থেকে বি.এ, 
(১৮৮৪) পাশ করে কয়েক মাস হৃগলণী জেলার 
এক স্কুলে শিক্ষকতা করার পর বাঁরশাল ব্রজ- 
মোহন স্কুলের শিক্ষক হয়ে আসেন। ১৮৮৬ খু, 
থেকে ১৯০১ খ্যাঁ, পযন্তি এ স্কুলের প্রধান-শিক্ষক, 
১৮৮৯ খু, কলেজ খুললে অধ্যাপক, ১৯০১৯ খশ. 
থেকে আমতত্যু ব্রজমোহন কলেজের সহকারণ অধ্যক্ষ 
এবং বহ্কাল কলেজের সেক্রেটার ছিলেন । 'শিক্ষ- 
কতাকে তিনি ব্লত হিসাবে নিয়োছলেন বলে অর্থো- 
পাজনের অন্যান্য পথ খোলা থাকলেও তা 'তিনি 
গ্রহণ করেন নি। লোকে বলত, 48521170755910172 

158101010801)017 (0011685, 810)017701721 

০০911586 19 £:911019581)79- তিনি স্কুল কলেজে 

পরাক্ষায় গার্ড রাখতেন না। স্কুলে ছড়া 'ছিল,__ 
গহেডমাস্টার কালনপ্রসন্ন, রূপ নাই তাঁর গুণে 
ধন্য / পর্বজল্মে করেছেন পুণ্য, তাই তো এত 
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গণ্যমান্য । তিনি ন্যাশনাল এজেন্সী নামে এক 
দোকান খুলে স্বদেশজাত দ্রব্য নিজের হাতে 
বিক্লী করতেন। লাভের দিকে দূম্টি ছিল না। 
সুলভ মূল্যের দোকান ব'লে সেখানে বেশ ভিড় হত। 
কর্তব্যপরায়ণ, আদর্শীনষ্ঠ এই 'শিক্ষার্রতী সম্পর্কে 
মহাত্মা আঁশ্বনাকুমার দত্ত একাঁদন বলোছিলেন, 
'কততব্যিনিদ্ঠার জন্য বরিশালের দুই ব্যন্তিকে আমি 
শ্রদ্ধা কাঁর- একজন গোপাল মেথর, অন্যজন কালনী- 
প্রসযা 1 1১৪৬] 

কালনপ্রসন্ন ঘোষ, রায়বাহাদর,। স.আই.ই, 
(২৩.৭.১৮৪৩ - ২৯.১০.১৯১৯০) ভরাকর- ঢাকা । 
[শবনাথ। শৈশবে ফারসশ, সংস্কৃত ও বাংলা শিক্ষা 
শেষ করে দশ বছর বয়সে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে 
ইংরেজী শেখেন। এন্ট্রান্স ক্লাসে মৃশ্ধবোধ, রঘুবংশ, 
মেঘ্দত, ভি প্রভীত পড়েন। এর পর কাঁলিকাতায় 
ইংরেজখ-সাহতা, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, নীতি- 
বিজ্ঞান, থিওলাঁজ প্রভাতি এবং শেষে পাঁণান 
পড়তে শুরু করেন। কুঁড়ি বছর বয়সে ভবানীপুরে 
খঃশম্টধর্ম বিষয়ে বন্তুতা প্রদান করে মহার্ধ দেবেন্দ্র- 
নাথ, রেভারেন্ড ড্যাল প্রমুখদের দূম্টি আকর্ষণ 
করেন। বাইশ বছর বয়সে ঢাকা ছোট আদালতের 
পেশকার পদে বৃত হন। এখানে এগারো বছর কাজ 
করার পর ২৮ মার্চ ১৮৭৭ খটী, ভাওয়াল রাজোর 
প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত হন। ১৮৭০ খ্টী. পূর্ব- 
বঙ্গের ব্রাহ্ম যুবকদের মুখপত্র 'শুভসাধনন' পাশ্রকা 
এবং ১৯৮৭৪ খী. 'বাম্ধব' পাত্রকা সম্পাদনা ও 
প্রকাশ করেন। ভাওয়ালে অবস্থানকালে সমকালশন 
সাঁহাত্যকদের সহায়তার উদ্দেশ্যে জয়দেবপুরে 
“সাহত্য সমালোচনা সভা" প্রতিষ্ঠা করেন। অসাধারণ 
বাঁশ্মতার জন্য 'বাভন্ন অনুষ্ঠানে তাঁকে ইংরেজশ 
ও বাংলায় বন্তুতা 'ঈদতে হত। বঞ্গীয় সাহিত্য 
পর্রিষং-এর বিশিষ্ট সদস্য ০৩০১ ব.), সহ- 
সভাপাঁতি (১৩০৪ - ০0৭ ব.), সাহত্য সাম্মলনের 
সভাপাতি, অবৈতানিক ম্যাঁজস্ট্রেট, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের 
সভ্য ও সদর লোকাল বোর্ডের সভাপাঁত 'ছিলেন। 
রাঁচিত গ্রল্থ ১৯টি। উল্লেখযোগ্য : 'নারীজাত- 
বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৬৯), প্রভাত-চিন্তা” ১৮৭৭), 
“নভৃতাঁচন্তা' (১৮৮৩), নশশথ-চন্তা” ১৮৯৬) 
প্রভীতি। তাঁর রচনাবলতে বিদ্যাসাগর, বাঁওকমণন্দ্ 
ও কার্লাইলের প্রভাব দূষ্ট হয়। বঙ্গের পাশ্ডিত- 
মণ্ডলশর কাছ থেকে তান শবদ্যাসাগর' উপাধ 
পান। (৯:৩,৬,৭,২০,২৫,২৬,২৮] 

ধ্যায় €(১.৩.১৮৬৩ -১২. 
১১.১৯৯৯)। পিতার কমন্থল জলপাইগাঁড়তে 
জল্ম। জক্দননগরের রাজা রামজীবনের বংশধর । 
পরবন্তশ কালে পিতা লাহোরে চাকার নিয়ে সেখান- 
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কার স্থায়ী বাঁসন্দা হন। 'শিক্ষারম্ভ লাহোর স্কুলে । 
পরে সেখানকার মেডিক্যাল কলেজে ডান্তারন পড়া- 
কালে মাতার মত্যু হয়। পড়া ছেড়ে কিছুকাল 
সন্বযাস-জগবন যাপনের পর গৃহে ফিরে আসেন 
ও “সভিল মিলিটারী গেজেট' লোহোর) পীত্রকায় 
অনুবাদকের পদে যোগ দেন। 'বাশিস্ট সাংবাঁদক 
এবং ধর্মীয় ও সামাজিক নেতার্পে অল্পদিনেই 
প্রতষ্তা লাভ করেন। ১৮৮৫ খুগ, রেভারেন্ড 
গোলোক চট্টোপাধ্যায়ের পদ্রীবউন, পান্রকায় যোগ 
দেন এবং দীর্ঘকাল যুন্ত থাকেন। ১৯০৩ খর, 
এই পাঁত্রকার প্রাতানাধর্পে দিল্লীর দরবারে উপ- 
স্থিত ছিলেন। ১৯০৫ খী. তান 'ট্রীবউন ছেড়ে 
“লাইট” নামে একাঁট সাস্তাহক পান্রকা প্রকাশ 
করেন। ১৯০৭ খ্ীঁ, শাশির ঘোষের আমল্মণে 

বিভাগে যোগ দেন। ১৯১০ খী, লাহোরে ফিরে 
যান ও পাঞ্জাবী" পান্নকায় যোগ দেন। ১৯১১ 
খুশী, বারাণসীতে “ভারতধর্ম মহামণ্ডলে'র মুখ- 
প্র সম্পাদনা করেন। 'কছাাদন “কসৃমোপালটান, 
পত্রিকার সঙ্গেও যুস্ত ছিলেন। ১৯১৮ খন. শান্তি- 
1নকেতন পাঁরদর্শন করেন এবং সেখানে তাঁর প্রদত্ত 
দুট বন্তৃতা কাবগুরু রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করে। 
শিবনাথ শাস্তী ও সররেন্দ্রনাথের রাজনোতক 
প্রভাবাধীন ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে 'তানই পাঞ্জাব 
কংগ্রেসের প্রীতজ্ঠাতা। বধবা-ীববাহ আন্দোলনে 
উৎসাহশ ছিলেন৷ লাহোর 7)-4১৬. কলেজ স্থাপনে 
হংসরাজকে সাহায্য করেন। নিজেও ১৮৯৬ খখ, 
এই প্রাতষ্ঠানে শিক্ষক 'ছিলেন। জল্মসূন্রে বাঙালনী 
হলেও বেশভূষায়, চালচলনে ও কথাবার্তায় পাঞ্জাবী 
িলেন। 'বাঁভন্ন ভারতীয় ভাষায় আঁভজ্ঞ গছিলেন 
এবং সঙ্গীত, অঙ্কন-শিজ্প, সাহত্য, উাদ্ভদাবিদ্যা, 
প্রাণতত্ব ইত্যাঁদ বিষয়েও তাঁর গভশর জ্ঞান 'ছিল। 
শখ সামরাত' ও “সতীর অভিশাপ" নামক এ্রীতি- 
হাঁসক উপন্যাসের লেখক । 1১২৪) 

কালণপ্রসন্ন দত্ত (১২৬৬ -১৩০৮ ব.) চাঁওচা 
--ফাঁরদপুর। ঈশ্বরচন্দ্র। পনেরো বছর বয়সে বাঁর- 
শাল সরকারণ স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরণক্ষায় বৃত্তিসহ 
প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। কাঁলকাতা প্রোসডেন্সণ 
কলেজে বি.এ. পড়া অসমাপ্ত রেখে সাত-আট 
বছর ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকেন। ১২৯৩ ব. বিজনশ 
এস্টেটের কর্মাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। "ভারত 
সৃহদ' পাত্রকা সম্পাদনা এবং 'ভারত বাঁণক' পান্রকা 
প্রকাশ করেোছলেন। “বুয়র যুদ্ধের ইতিহাস" রচনা 
করে 'তাঁন খ্যাতিমান হন। তাঁর অপর গ্রস্ধ 'দাঁলত 
কুসুম । [১৯] 

কালণপ্রসম্ন দাশখপ্ত (১২৭৮ -১৩৪৯ ব.)। 



কালসপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় 

এম.এ. পাশ করে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯০৫ 
খুশ. বঙ্গ-ভষ্গ বিরোধী আন্দোলন শুরু হলে 
?শক্ষকতা ছেড়ে জাতীয় 'শক্ষা পাঁরষদের উন্নাতি- 
[বিধানে আত্মীনয়োগ করেন। আমৃত্যু যাদবপুর 
ইর্জীনয়ারিং কলেজের কার্যকরী সভার সদস্য ও 
বসুমাল্লক অধ্যাপক ছিলেন। 'পুরাণ”, 'রাজপুত- 
কাঁহনী", 'রামায়ণের কথা", “ভারতনারন', “সমাজ- 
[বিজ্ঞান প্রভাত গ্রন্থের রচয়িতা। 'মালণ' পাকার 
সম্পাদক ছিলেন৷ 18,%] 

কালাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪২- ১৯০০) 
কলিকাতা । ১৮৫৮ খ্যী. বেলগাছিয়া থিয়েটারে 

খাত হন। ক্ষেন্রমোহন গোস্বামীর সঙ্গতশিষ্য 
এবং সেতার, সপুরবাহার ও ন্যাস-তরগ্গ বাদনে 
অসাধারণ দক্ষ ছিলেন। সঙ্গণতজ্ঞ হিসাবে তান 
আল্তজাঁতক খ্যাঁতমান হন। বার্লন, 'িলাডেল- 
[য়া িশবাবদ্যালয় এবং ফ্রান্স ও ইতালী থেকে 
প্রশংসাপত্র ও পদক লাভ করেন। হাত্গেরীর প্রাঁসদ্ধ 
বেহালা-শিল্পী এডওয়ার্ড রোমিনী ১৮৮৬ খু, 
কালকাতায় তাঁর সেতার-বাজনা শুনে উচ্ছবাঁসত 
প্রশংসা করোছলেন। ওয়াঁজদ আলী শাহ্ তাঁর 
বাজনায় মুগ্ধ ছিলেন। 'তাঁন বহু সঙ্গত 'বদ্যা- 
লয়ের এবং বেঞ্গল একাডোমর শিক্ষক ও প্রাণস্বরূপ 
1ছলেন। তাঁর 'শষ্যগণের মধ্যে বৈকুণ্ঠনাথ বসু, জন 
অলাডস, খগ্েন্দ্রনাথ দে প্রীতির নাম উল্লেখযোগ্য । 
“ইংবাজশ স্বরালাপপ-পদ্ধাত' নামক পুস্তকে তিন 
ভারতীয় সঙ্গীতের স্বরালাঁপ ইংরেজী পদ্ধাততে 
াঁপবদ্ধ করার বিপক্ষে যান্ত দেখান। ক্ষেত্রমোহন 
গোস্বামী ও শোৌরান্দ্রমোহন ঠাকুরের গ্রন্থ প্রকাশে 
সহায়তা করেন। [১,৩৫২] 

কালীপ্রসযন বিদ্যার, মহাসহোপাধ্যায় (আনু. 
১২৫৬ -১.৯,১৩৩০ ব.) উীঁজরপুর- বরিশাল। 
বিশবম্ভর ভট্রাচার্য। পাশ্চাত্য বোঁদক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ৷ 
ফরিদপুর জেলার ধানুকা গ্রামের এক চতুষ্পাঠীতে 
সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। পরে বারশালের ইংরেজী 
এন্ট্রান্স স্কুল থেকে এ্ট্রাস ও ক্সিকাতা জেনারেল 
আসেমরি কলেজ স্কেটশ চার্চ কলেজ) থেকে 
এফ.এ. ও বি.এ. পাশ করেন এবং প্রোসডেন্সী 
কলেজের মাধ্যমে এম.এ. পরাঁক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
১৮৮১ খাঁ, ঢাকা জগন্নাথ কলেজের সংস্কৃতের 
অধ্যাপকরূপে তাঁর কম্জীবন আরম্ভ হয়। ২০ 
বংসরকাল এ কলেজে অধ্যাপনার পর ১৯০১ 
খুগ. কাঁলকাতা প্রোসডেল্সপী কলেজে অধ্যাপক 
নিযুক্ত হন। ১১১০-১৮ খী, পর্যন্ত কালিকাতা 
সংস্কৃত কলেজের অধাক্ষ 'ছিলেন। ১৯১৮ খল. 
থেকে বহাদিন তিনি টোলসমূহের পারিদর্শকর্ূপে 

[ ৮৩ ] কালনপ্রগন্ন সিংহ 

কাজ করেন। কয়েক বৎসর সংস্কৃত সাহত্য 
পরিষদের সভাপাঁতি 'ছিলেন। ১৯১১ খু, 'তাঁন 
'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত হন। 1১০৩] 

কালশপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় । গোবরডাঙ্গা- চব্বিশ 
পরগনা । গোবরডাঙ্গার জমিদার 'ছিলেন। তিনি 
ওয়াহাবী বিদ্রোহীদের দমনের জন্য কলিকাতার 
জাঁমদার লাটুবাবু ও নীলকর ডোভসের সঙ্গে 
একল্লে একটি বড় রকম পাইক লাঠিয়াল-বাহনন 
গঠন করোছলেন। ততুমীরের বাহিনশর কাছে 
এই বাহন সম্পূর্ণ বিবধবস্ত হয়। 1&৬] 

কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০ - ২৪,৭,১৯৮৭০) 
জোড়াসাঁকো-কাঁলকাতা। নন্দলাল। বহুগদ্ণ- 
সমান্বিত এই জাঁমদার-সল্তান মান্ধ ৩০ বছরের 
জশবনে ভাষা-সাহত্যে ও সমাজ-জীবনে প্রচণ্ড 
আলোড়ন স্ট করেন। হন্দু কলেজের অসম্পর্ণ 
শক্ষা ইংরেজ গৃহাশিক্ষকের সাহায্যে পূরণ হয়। 
মাত্র ১৩ বছর বয়সে শবদ্যোৎসাহনশ সভা' প্রাতজ্ঠা 
করে খ্যাতনামা বম্ধুদের সঙ্চে উচ্চ পর্যায়ে আলো- 
চনা চালাতেন। ক্লমে “বদ্যোৎধসাহনী পন্রিকা, 
(১৮৫৫) এবং পবদ্যোৎসাহনী থিয়েটার'-এর 
(১৮৬৬) মাধ্যমে সাংস্কাতিক জশবনে প্রবেশ করেন। 
১৮৫৬ খ্, রামনারায়ণ অনুদিত 'বেণীসংহার 
নাটকে আঁভনয় করে বিশেষ সুনামের আধকারণ 
হন। 'সর্বতত্ত প্রকাঁশকা, প্রোিতত্ব, ভূতত্ব, শিপ ও 
সাহিত্য-বিষয়ক), শবাবিধার্থ সংগ্রহ", "পাঁরদর্শক, 
প্রভৃতি পাল্রকার সম্পাদক 'ছিলেন। ২৪ জুলাই 
১৮৬১ খ্টী, 'নীলদর্পণ” নাটকের জন্য পাদরণ 
লঙ্ সাহেবের জাঁরমানার হাজার টাকা তান 
আদালতে জমা 'দিয়োছলেন। পশঁহন্দু প্যাটরয়ট' 
পন্রিকার সম্পাদক হরিশ মুখাজশী ও তাঁর পারবার- 
বর্গকে এবং 'মৃখাজশিস ম্যাগাজিনের শম্ভুচন্দ্, 
শিক্ষক 'রচার্ডসন ও লঙ সাহেব প্রমূখদের নানা- 
ভাবে সাহায্য করেছিলেন। 'বিধবা-বিবাহকে জন- 
প্রয় করার জন্য পুরস্কার ঘোষণা এবং 
রোধ ও বারবানিতা-স্থানান্তরীকরণ 
অংশগ্রহণ করোছলেন। তাঁর রাঁচত নাটক : 'বাব 
১৮৫৪), শবক্রমোর্শী, ১৮৫৭), “সাঁবত্রী- 
সত্াবান, ১৮৫৮) ও 'মালতীমাধব, €(১৮৫৯)। 
তাঁর 'হুতোম প্যাচার নক্সা” ১৮৬২ - ৬৪) সমাজ- 
জীবনের ফি স্থূল ব্যঙ্গরূপ। সংস্কৃত শব্দ- 
বহুল পণ্ডিত ভাষার বিরৃদ্ধে সাহত্যে কথ্য 
ভাষার প্রচলন করার জনাও 'হুতোম প্যাঁচার নঞ্জা' 
বাংলা সাহত্যে স্মরণীয়। বিদ্যাসাগরের উৎসাহে 
ও তত্বাবধানে হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমথ কয়েকজন 
পণ্ডিতের সাহায্যে মূল সংস্কৃত মহাভারত বাংলায় 
অনুবাদ করে প্রকাশ করা তাঁর শ্রেষ্ঠ কশীর্ত। 



কালশপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 

সরকার কতৃক অনারারণ ম্যাঁজস্ট্রেটে ও 'জাস্টিস্ 
অফ 1দ পীস' নিযুত্ত ছিলেন। 1১২,৩,৭১৮,২০, 
২৫,২৬,২৮] 

কালশপ্রপাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪ - ১৯৫.৪, 

১৯৭২) খালিয়া-_মাদারপুর পেবিবষ্গ)। অশ্নি- 
যুগের প্রখ্যাত বিপ্লব নায়ক কালীপ্রসাদ পর্ণ 
দাসের আবাল্য সহচর ও বালেশ্বরের বাঁড় বালামের 
তশরে বাঘা যতীনের সঙ্গী যে তিন বীর ছি্লবন 
আত্মদান করেন তাঁদের মল্্রগুরু 'ছিলেন। ব্রহ্ধ ও 
ভারতের 'বাভন্ন কারাগারে ২২ বছর বন্দী-জীবন 
কাটান। কাঁলকাতায় মৃত্যু। 1১৬] 

কালখবর বেদাল্তবাগশশ। দার্শানক পাণ্ডিত। 
১৩১৩ -১৪ ব, পর্যন্ত 'অত্কুর' পাঁন্রকা সম্পাদনা 
করেন। 'গুরুশাস্ত্” 'পাতঞ্জলদর্শন', 'বেদান্তদর্শন' 
(8 খন্ড), 'সাংখাদর্শন', 'সাংখ্যপত্রমূত পরলোক 
রহস্যা, '্যায়দর্শন”, “বেদান্তসার' প্রভৃতি গ্রন্থের 
রচায়তা। 1৪] 

কালশময় ঘটক (১২৪৭ -৩.৩.১৩০৭ ব.) 

রানাঘথাট--নদণয়া। চন্দ্রশেখর তকাীসদ্ধান্ত। দাঁরি- 
প্্যের জন্য শিক্ষারম্ভে বিলম্ব ঘটে। ১২৬৫ ব. 
১৮ বছর বয়সে কাতত্বের সঙ্গে এন্ট্রা্স পাশ 
করেন। ছুতারামস্মী, রাজমিস্ত্র, দরজা প্রভাঁতির 
কাজে তিন অভাস্ত 'ছলেন। 'বাভন্ন গ্রামে বাংলা 
কুলে শিক্ষকতার পর জমিদারদের সাহায্যে স্বগ্রামে 
স্কুল স্থাপন করে শিক্ষকতা শুরু করেন। কলমে 
বালিকা 'বদ্যালয় ও শ্রামক ব্যবসায়শদের জন্য নৈশ 
বিদ্যালয় স্থাপন করেন। রাঁচিত গ্রল্থাবলস 
'চরিতাম্টক' (ই খণ্ড), শছযমস্তা', 'কীষা শক্ষাণ, 
কিষপ্রবেশ', সুরেন্দ্র জীবনী, পদ্যময়, শমঘ্র- 
1বলাপ”, 'মেলা' প্রভীতি। 1১,৭,২৬] 

কালী 'ির্জা (১৭৫০ ১-১৮২০) গাপ্তি- 
পাড়া--হুগলী। প্রকৃত নাম কালদাস চট্রোপাধ্যায়/ 
মুখোপাধ্যায়। টোলে অধায়ন করে সংস্কৃতে বিশেষ 
ব্যৎপন্তি অজন করেন। বালাকাল থেকেই সঙ্গখতা- 
নুরাগী ছিলেন। যৌবনে বারাণসীতে সঙ্গত ও 
বেদান্ত শিক্ষা করেন। লক্ষেণী ও দিল্লীতে ফারসণ ও 
উর্দু এবং বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞদের কাছে সঙগঈত শক্ষা 
করে স্বগ্রামে ফেরেন। বাঙলা দেশে টপ্পা গানের 
গায়ক ও রচায়তা হিসাবে তিন 'নধূবাবুর পূর্ব 
বততশি। রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতগুরু এবং 
বর্ধমান মহারাজের সভাগায়ক ছিলেন । পরে গোপস- 
মোহন ঠাকুরের আশ্রয় ও আনুকল্যে কাশীবাসশ 
হন। কলিকাতায় সঞ্গগীতজ্ঞ হিসাবে বিশেষ প্রাতি- 
পাশ্ত ছিল। বেশভৃষা, চালচলন ও ফারসী ভাষায় 
দক্ষতার জন্য "মাজা" নামে আখ্যাত হন! 'গখত- 
লহরণী* (৯৯০৪) গ্রন্থে তাঁর রচিত দুই শত গান 

[৮৪ 4 কালণশজ্কর রায় 

আছে। এছাড়া 'বাগগালীর গান' (১৩১২ ব.) এবং 
“সঙ্গত রাগকজ্প্রুম' ৯১৯৬) গ্রন্থে কালী মীর্জার 
কিছু ছু গান সং্কলিত হয়েছে। তাঁর রচিত 
প্রাসদ্ধ সঙ্গত : গাঁহয়ে চাঁদের পানে তোরে হয় 
মনে", এমন নয়নবাণ কে তোমায় করেছে দান, 
শমলন হইয়ে না হল 'মলন, প্রভাঁতি। [১,২,৩, 
২৫,২৬] 

কালীশগ্কর ঘোষাল, রাজাবাহাদ;র। কাশীতে 
জল্ম। কাঁলকাতার ভূকৈলাসের রাজা কাশী-প্রবাসনী 
জয়নারায়ণ তাঁর পিতা । ?পতার ন্যায় দানশীল ও 
1শক্ষানূরাগশী 'ছিলেন। কাশশীতে অন্ধাশ্রম প্রাতিষ্ঠা 
করে নিজে তার পাঁরচালনের যাবতীয় ব্যয়ভার 
বহন করেন। তা ছাড়া 'তাঁন কাশী শিক্ষাবস্তার 
সামতির প্রথম ও প্রধান বাঙ্গাল সদস্য 'ছিলেন। 
কাশী কুইন্স কলেজের নকশা 'তাঁনই প্রস্তুত করে- 
ছিলেন। 'সম্ধু যুদ্ধের সময় ইংরেজ সরকারকে 
সাহায্য করে 'রাজাবাহাদুর, উপাঁধ পান। [১] 

কালশশঞ্কর দাস (১৮৪৩ - ১৮৯৫ 2) কড়াইল 
_ময়মনাঁসংহ । রামনাথ। প্রথমে চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত 
গশক্ষার পর িছুঁদন িাকিৎসা-শাস্তর অধ্যয়ন করে 
[াকৎসা ব্যবসায় শুরু করেন। পাশ্চাত্য চাঁকৎসা- 
1বদ্যাও আয়ত্ত করেন। দীর্ঘকাল রংপুরের 'বাভন্ন 
জমিদারের গৃহচিকিৎসক "ছিলেন । ব্রাহ্গধর্মীনুরাগণ 
ও ব্রহ্মান্দ কেশব সেনের আজীবন অনুগামী 
ছিলেন। ১৮৭২ খুস, রাজনারায়ণ বসু “তত 
বোঁধিনন' পান্রকায় 'াহ্গধর্ম হিন্দুধর্ম থেকে 
উদ্ভূত” এই কথা প্রমাণ করার চেস্টা করলে, তান 
এই প্রবন্ধের বিরুদ্ধে প্রাতবাদ করে পুস্তক রচনা 
করেন। কিছুকাল ব্রাহ্মধর্মপ্রচারক ?হসাবেও কাজ 
করেন। 1১] 

কালীশঞ্কর 'বদ্যাবাগীশ €১৮শ শতাব্দী)। 
ওয়ারেন হেস্টংস কর্তক আহৃত একাদশ পাঁণ্ডত- 
রচিত 'হন্দ আইনের মৃলসংগ্রহ পশঁববাদার্ণব সেতু 
নামক পল গ্রল্থ তা তার অন্যতম । অন্যান্য 
দশ জনের নাম : বাণে*শবর বিদ্যালগ্কার, কৃষ্ণরাম 
তকাসদ্ধান্ত, র্ামগোপাল ন্যায়ালন্কার, বীরে*বর 
পণ্চানন, কৃষ্জবন ন্যায়ালঙ্কার, গোৌরণকাল্ত তর্ক- 
1সদ্ধান্ত, কৃষ্ণচন্দ্র সার্বভৌম, শ্যামসন্দর ন্যায়- 
সিদ্ধান্ত, কৃষণীকশোর তর্কালগ্কার ও সশতারাম 
ভাট। এই গ্রল্থ প্রথমে ফারসী ভাষায় ও পরে 
হ্যালহেড সাহেব কর্তৃক “4৯ ০০৫5 ০£ 09০12০০ 

1০৬/৩' নামে ইংরেজীতে অনাঁদত হয়। ১] 
কালণশ্কর রায় ১৭৪৪ 2- ১৮৩৪) নড়াইল 

-যশোহর । রুপরাম। তিনি প্রথমে নাটোর রাজ- 
সরকারে দেওয়ানের কাজ করতেন। চিরস্থায়খ 
বন্দোবস্তের সময় ভূষণার জামদারশ প্রাপ্ত হন। 



কালশশঙ্কর 'সিদ্ধাম্তবাগণীশ 

১৭১৫ খ্যী. বাকী খাজনার দায়ে নাটোররাজের 
পরগনাগ্যাল নীলামে উঠলে তিনি পাঁচটি পরগনা 
ও পরে আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র পরগনা ক্রয় করে 
নড়াইল জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ইতঃপূর্বে 
জামদারী সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে তান কৃষক-বাহিনী 
[নিয়ে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। 
১৭৯৬ খী, ইংরেজগণ কৌশলে তাঁকে বন্দী 
করলে যশোহর-খুলনার বিস্তীর্ণ অণ্চল জুড়ে 
কৃষক-বিদ্রোহ দেখা দেয়। ফলে শাসকবর্গ তাঁকে 
মুক্ত দিতে বাধ্য হন এবং তাঁর দেয় খাজনার 
পারমাণও হাস করা হয়। ১৮০৬ খুশ, মার্শদা- 

বাদের নবাব তাঁকে "রায় উপাঁধ দেন। মৃত্যুর 
কিছুকাল আগে কাশীতে জামিদারা ক্রয় করে বস- 
বাস আরম্ভ করেন। কাশশতে মৃত্যু। [১,৫৬] 

কালাীশঙ্কর সিদ্ধাম্তবাগণশ (১৭৮১ -১৮৩০)। 
বিররমপুর-_ঢাকার বজ্রযোগনীর 'পুরোহতপাড়া, 
পল্লীতে জল্ম। ফরিদপুরের ধানকা গ্রামের পণ্ডিত 
চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পণ্টাননের ছান্্র কালীশঙ্কর তেমন 
বিচারপটু না হলেও উৎকৃষ্ট পান্রকা রচনা দ্বারা 
চিরস্মরণীয় হয়েছেন । 'কালশশঙ্করণ” পান্কা নব- 
দ্বীপ, কাশনী, মাদ্রাজ প্রভৃতি নব্যন্যায়ের চতু- 
ভপাঠশীতে অধীত হত । তানি ময়মনাঁসংহ, সুসগ্গের 
রাজা রাজাঁসংহের দ্বারপাঁণ্ডত 'ছিলেন। বছরের 
মধ্যে ৬ মাস বিক্রমপুর সমাজের প্রাধান্য রক্ষার 
জন্য দেশে থেকে অধ্যাপনা করতেন এবং বাকি 

ও বিব্মপুর-ক্টাদয়ার কমলাকান্ত সার্বভোমের 
নাম উল্লেখযোগ্য । তাঁর বহু অ-বাঙালণী ছান্রও 
ছিলেন। [৯০] 

কালশশচন্দ্র বিদ্যাবনোদ (2-৩১.৪.১৩২১ 
ব.) রামচন্দ্রপুর- বরিশাল দারিদ্র ব্রাহ্মণ পাঁরবারে 
জল্ম। শৈশবে সামান্য বাংলা শেখেন। যাজনিক 
ক্রিয়াকর্ম করতেন। দিকছাঁদন মূহরীর কাজও 
করেছেন। কুড়ি বছর বয়সে কাশীধামে যান ও 
বহুকম্টে অন্যের আশ্রয়ে থেকে সংস্কৃত শিক্ষা 
করেন। দেশে ফিরে বাঁরশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের 
সংস্কৃত পণ্ডিতের পদে বৃত হন। “সংস্কৃত প্রবেশ, 
নামে একখানি সুখপাঠ্য ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন। 

উৎসঞ্গীকৃত 'ছিল। ১৮৯৪ খী. প্দরিদ্র বান্ধব 
সামাতার (10015 31০9800675 ০0 05 0০০1) 

সর্বাধিনায়ক হয়েছিলেন। তাঁর সমাধি-মন্দিরের 
নাম “কালাীশচন্দ্র আতুরাশ্রম' । সেখানে একসঞ্চে 
চারজন অনাথ-আতুরের সেবার ব্যবস্ধা ছিল। 
[১৪৬] 

[৮৫ ] কাশশচন্দ্ বিদ্যারত্ব 

কালী সরকার (১৯০৫ 2-৪.৪.১৯৬৮)। 

বি.এ. পাশ করার পর মণ্চীশল্পী 'হসাবে প্রথমে 
“আলফ্রেড থিয়েটারে, যোগদান করেন। এরপর 
শিশির ভাদুড়ী, তুলসী লাহড়শ, মনোরঞ্জন ভট্টা- 
চার্য, অহাঁন্দ্র চৌধুরণী প্রমুখ আঁভনেতাদের সঙ্গেও 
আভনয় করেন। 'বহুরূপণ”, "রূপকার", 'আইখপ, 
1ট.এ.' প্রভাতি নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গেও যুস্ত ছিলেন 
এবং বহুরূপী ও রূপকারের প্রাতষ্ঠাতা-সদস্য 
ছিলেন। চলচ্চিত্রেও 'বাভন্ন ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য 
আভনয় করেছেন। তল্মধ্যে 'অঞ্জনগড়' ও 'জলসাঘর,' 
চন্র উল্লেখযোগ্য । শ্রীরঞ্গমে পবন্দুর ছেলে' নাটকে 
মাধব চারন্লে কীতিত্বপূর্ণ আঁভনয় করেন। ভারত 
সরকারের কর্মচারী 'ছিলেন। [৯৬] 

কাঁশম আল খাঁ, নবাব, মীর (2-৭.৬. 
১৭৭৭)। মীরকাঁশম নামে খ্যাত। বাঙলার নবাব 

প্রাতশ্রুত উৎকোচ প্রদানে অসমর্থ হলে ইংরেজগণ 
১৭৬০ খপ. কাঁশম আলীকে নবাব প্রদান করেন। 
নবাব পেয়েই তান রাজস্বের সুবন্দোবস্ত করে 
কর্মচারীদের বকেয়া বেতন পাঁরশোধ করেন । তান 
কখনই ইংরেজদের কর্তৃত্ব মানতে রাজশ ছিলেন না। 
এজন্য ম্ার্শদাবাদ থেকে রাজধানী মৃঙ্জেরে স্থানা- 
নতাঁরত করে সেখানে দুর্গ নির্মাণে ও সামারক 
বাহনী গঠনে উদ্যোগী হন। তা ছাড়া দিল্লশর 
বাদশাহকে বার্ধক ২৪ লক্ষ টাকা কর 'দতে স্বীকার 
করেন। তখন বাদশাহ তাঁকে “আলণীজাহ নশীর-উল- 
মূলক এমতাজদ্দৌলা কাঁশম আলী খাঁ নশরৎ 
জঙ্গ, উপাঁধ প্রদান করেন। এরপর তানি ইংরেজ- 
দের কাছে শুজ্ক দাবি করেন। ইংরেজরা তাতে 
অস্বীকৃত হয়। এই সুযোগে তিনি সমস্ত ব্যব- 
সায়ীদের শুজ্ক রাঁহতের আদেশ প্রদান করেন। 
এই সমস্ত কারণে ২ আগস্ট ১৭৬৩ খ. উদয়- 
নালায় ইংরেজরা নবাব সৈন্যের সত্গে ষদ্ধে অব- 
তীর্ণ হয়। যুদ্ধে নবাব পরাজিত হয়ে পাটনায় 
পালিয়ে যান। পরে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা 
ও মোগল সম্পাট শাহ-আলমের সঙ্গে মিলিত হয়ে 
১৭৬৪ খা, ইংরেজদের আক্রমণ করেন, কিন্তু 
যুদ্ধে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হন। শোনা যায়, 
দিল্পশর সন্বিকটস্থ পালোয়াল নামক গ্রামে উদরশ 
রোগে তর মত্যু হয়। [১,২৫,২৬] 

কাশশীচন্দ্র বিদ্যার (১৮৫৫ - ১৯১৮) (বিক্রম- 
পুর- ঢাকা । বাগ্মী ও পণ্ডিত কাশীচন্দ্র সামাজিক 
সমস্যার শাস্বান্গ সমাধানকক্লে গ্রন্থ রচনা করেন। 
রাঁচিত গ্রন্থ : “সশ্ল্যাপাধকার-নর্ণয় ও উদ্ধার” 
চান্দ্রকা' ! শৈষোস্ত গ্রন্থে বিলাত-ফেরতদের সামাজিক 



কাশশীনাথ 

পুনর্বাসনের পন্থা 'দিনর্ণয় করেছেন। তা ছাড়া 
তিনি মন প্রভৃতি বিংশ সংহিতার টউকাও রচনা 
করেন। [৩] 

কাশশনাথ (১৯শ শতাব্দী)। তান মন্টেগু 
সাহেবের তত্তাবধানে বাংলা অক্ষরে একটি পৃথিবীর 
মানচিত্র প্রস্তুত করেন ১৮২১)। এটি বাঙাল 
অধ্কিত বাংলায় প্রথম মানচিন্ত। [২] 

কাশীনাথ তক পণ্টানন আনু. ১৭৮৮ - ৮,১১৯. 
৯৮৫৬১)। তান ফোট উইলিয়াম কলেজে কেরীর 
অধীনে সহকারণ পশ্ডিত ছিলেন। ১৮২৫ খু, 
তিনি সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্তরাধ্যাপকের পদে 
নিষ্যন্ত হন। পরে ১৮২৭ খুশ. চব্বিশ পরগনা 
জেলার জজ-পাণ্ডতের পদ পান। ১৮৩১ খশ, 
এই পদ থেকে বরখাস্ত হয়ে সংস্কৃত কলেজের 
ব্যাকরণের অধ্যাপক হন কিল্তু এখানেও তাঁর 
পদাবনাতি হয়। শেষে গ্রন্থাধ্ক্ষ পদে নিযুক্ত হন। 
রচিত গ্রম্থ : 'পদার্থ কৌমুদণ", 'আত্মতত্ব কৌমৃদণ', 
“পাষণ্ড পাঁড়ন' (১৮২৩), "সাধু সন্তোধষিণস”, 
'শ্যামা সন্তোষ, প্রভাতি। [১,৪,২৮,৬৪] 

কাশীনাথ তক্ণলত্কার (?- ১৮৫৭) উপলাতি 
বর্ধমান । স্মার্ত মহামহোপাধ্যায় কাশীনাথ কাঁল- 
কাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ধর্মশাস্তের অধ্যাপক ও 
মহারাজ রাধাকান্ত দেবের সভার্পাশ্ডিত 'ছলেন। 
কলিকাতা হাতিবাগানে তাঁর চতুষ্পাঠতে 'বাভন্ব- 
দেশীয় ছান্রও অধ্যয়ন করত। তানি তাদের অন্বের 
ব্যবস্থাও করতেন। রচিত গ্রন্থ : 'প্রায়শ্চত্তব্যবস্থা- 
সংগ্রহ । [৬৪] 

কাশীনাথ দাশগপ্ত,। মদন্শী (১৮০৮- 
১৮৮৬) বিদগ্রাম-ঢাকা। কর্মজশবনে নোয়াখালর 
মহাফেজ ছিলেন। ৫৫ বছর বয়সে অবসর-গ্রহণ 
করে সাহত্যকর্মে মনোনিবেশ করেন। তাঁর রাঁচত 
গ্রন্থ : 'শব্দর্দীপিকা', 'পণ্চবটখতত্্', 'অবলাজ্ঞান- 
দরীপিকা', কন্যাপণাঁবনাশিকা' প্রভৃতি। শেষোক্ত 
গ্রন্থটি পণপ্রথার বিরদ্ধে রচিত। সাহত্যকর্ম ছাড়াও 
গ্রামে ডাকঘর স্থাপনের ব্যবস্থা (১৮৫২) করেন 

এবং বিক্রমপুরের রাস্তা সংস্কারের কাজে অগ্রণণ 
ছিলেন। 1১] 

কাশীনাথ বিদ্যানিবাসপ (১৬শ শতাব্দশ) নব- 
দ্বীপ। রড্কাকর িদ্যাবাচস্পাত। বাসুদেব সার্ব- 
ভোমের ভ্রাতুষ্পুত্র কাশশীনাথ জশবদ্দশায় 'সর্্ব- 
জঙগতীপ্রাতষ্টঠিত-ভট্টাচাৌঘমোলরক্-রূপে তৎ- 
কালীন সবশ্রেম্ঠ সারস্বতপণঠ কাশধামে আঁধাক্ঠিত 
থেকে সমগ্র ভারতব্যাপী এক অনন্যসাধারণ মর্যাদার 
আঁধকারণ হয়েছিলেন । "আইন-ই-আকবরণ, গ্রন্থে 
সম্পাটা আকবরের আমলে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ 
পণ্ডিতদের যে তালিকা আছে তাতে ৩২ জন 

[ ৮৬ ] কাশশপ্রসাদ ঘোষ 

হিন্দুর মধ্যে বিদ্যানিবাস অন্যতম । কাশীর ম্যান্ত- 
মন্ডপে ১৬৮৩ খুন, অন্যাম্ঠত সামাজিক সভার 
নির্ণয়পত্রে নানাদেশীয় পণ্ডিতদের মধ্যে পবদ্যা- 
'নবাস ভট্াচার্য" প্রমুখ গৌড়ীয়ের স্বাক্ষর আছে। 
১৫শ-১৬শ শতাব্দীর অন্যান্য পৃবভারতপয় 
প্রতিভাবান পাঁণ্ডতের মত 'তাঁনও নব্যন্যায়ের 
আকরপগ্রল্থ “তত্বচিন্তামাণর, ওপর টাকা রচনা 
করেন। তাঁর রাচিত প্বাদশযান্রাপদ্ধাত'তে বঙ্গীয় 
রীতির পাঁরবর্তে পাশ্চাত্য রীতি অবলাম্বত 
হয়েছে। তান ১৫৫৮-৫৯ খু. বৈদ্যনাথের 
গর্গবংশীয় শিখররাজের অনুরোধে এসচ্চারত- 
মীমাংসা" গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে গৌড়ীয় 
আচারের উল্লেখ থাকলেও দাক্ষণাত্যস্মাতর ও 
'মধাদেশীয়, আচারের প্রাতি তাঁর পক্ষপাত সূচিত 
হয়েছে; এতে অনুষ্ঠানাদর বাহুল্য ও কঠোরতাও 
রঘুনন্দনের মত অপেক্ষা অনেক বেশি। পূর্ব 
মীমাংসা ও বেদাল্তদর্শনেও তান সম্ভবত গ্রল্থ রচনা 
করোছিলেন। দীর্ঘায়্ এই পাঁণ্ডত ১২৫ বছরেরও 
বোঁশ জণশীবত ছিলেন। কাশশীনবাসণ হলেও তাঁর 
পাঁণ্ডিত্যের পাঁরচাতি ১৭শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত 
বাঙলা দেশ থেকে 'িবলুপ্ত হয় ছি। আইন-ই- 
আকবরীর তালিকায় 'বদ্যানবাস ব্যতীত পৃথক 
এক কাশীনাথ তট্রাচার্ষের নাম আছে। তিনি খুব 
সম্ভব নবদ্বীপের এক প্রসিদ্ধ পশ্ডিতবংশের আদি- 
পুরুষ 'কাশীনাথ ভঙ্রাচাচক্রবত্তণ*, এবং তাঁর 
উপাধি থেকে প্রমাণিত হয় যে 'তাঁন শীর্ষস্থানশয় 
নৈয়ায়িক ছিলেন। 1১,৯০] 

কাশীনাথ স্ত্রী (১৯শ শতাব্দী)। ধাতু- 
শিক 'ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে কলকাতা স্কুল বুক 
সোসাইটির বিবরণে ১৮১৮ - ১৯১ ধলীখত আছে 
275 0120] 0654108015 2%500001। ০? 

116 019155 09 21011522105, (02518651770 

1119165 06901৩5 [98761001917 17761101010, 23 

০৮170171116. 070986535 ৪1680 17806 ৮ 
70178101555 27 006 61559171 8170 055] 211 
01 €17019৬115 0] ০92৩1, ---*। এই শিজ্পে 
সে যুগের অন্যান্য বিখ্যাত শিল্পী ছিলেন রাম- 
চাঁদ রায়, 'বম্বম্ভর আচার্য, রামধন স্বর্ণকার, 
মাধবচন্দ্র দাস, রুপচাঁদ আচার্য, রামসাগর চক্রবরী, 
বীরচন্দ্র দত্ত, হারহর ব্যানাজশ প্রভাীতি। কাঠ- 
খোদাই শিজ্পেও তাঁরা দক্ষ গলেন। 198] 

কাশীপ্রসাদ ঘোষ (৬.৬.১৮০৯ - ১১.১১ 
১৮৭৩)। শিবপ্রসাদ। আদ নিবাস পৈতাল-. 
হাবড়া। মাতুলালয় কাঁলকাতায় জল্ম। ১৮২১ - ২৭ 
খটী, পর্যন্ত 'হন্দু কলেজের ছান্ন 'ছলেন। ছান্না- 
বস্থায় গদ্য ও পদ্য রচনায় সুনাম অর্জন করেন। 



কাশশরাম দাস 

'গভর্নমেন্ট গেজেট”, পণলটারারি গেজেট”, “সংবাদ 
প্রভাকর' প্রভাতি পান্রকায় তাঁর রচনাবলণ প্রকাঁশত 
হত। তান ছু বাংলা টপ্পা গানও রচনা করে- 
ছেন। শঁবজ্ঞান সেবাঁধ' পান্রকায় বিজ্ঞান-বিষয়ক 
প্রবন্ধের অন্বাদ করে সুনাম অজ্ন করেন। 
১৮৪৬ খী, শহন্দু ইনৃর্টেলিজেন্সার, নামে 
সাপ্তাঁহক পান্রকা প্রকাশ করোছিলেন। ১৫ জন 
৯৮৫৭ খশ. পান্রকাটি মুদ্রাষল্ল আইনের প্রাতি- 
বাদে বন্ধ রাখেন। রাঁচত গ্রন্থের মধ্যে শায়র 
আ্য্ড আদার পোয়েমূস্ ১৮৩০) এবং “মেময়ার 
অফ নোঁটভ ইন্ডিয়ান িন্যাাটজ' ০১৮৩৪) 
উল্লেখযোগ্য । তানি বেখুন স্কুলের প্রথম অধ্যক্ষ 
সভার (৯৮৬৬) সদস্য এবং কাঁলকাতার জাস্টস্ 
অফ '্দ পীস, অবৈতনিক প্রোসডেন্স ম্যাজিস্ট্রেট 
ও কাঁলকাতার সপ্রীম কোর্টের প্রথম জুরীদের 
(১৮৩৪) অন্যতম ছিলেন। [১,৩১৭] 

কাশশরাম দাস । মহাভারতের বঙ্গানুবাদক এই 
কাঁবর জল্মস্থান বা কাল সাঁঠক 'নর্ণশত হয় 'নি। 
পাণ্ডতবগ্গের অনুমান ১৭শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
কাশশরাম জীবিত 'ছলেন। তান জাতিতে কায়স্থ 
এবং দেব-পদবীভুত্ত ছিলেন। সম্ভবত বর্ধমানের 
কাটোয়া অঞ্চলের 'সাঁঙ্গগ্রাম অথবা দাইহাটের 
নিকট 'সাঁঞ্গ্রাম অণ্থলে তাঁর পৈতৃক নিবাস 'ছিল। 
তিনিই সম্পূর্ণ মহাভারত অনুবাদ করেছেন অথবা 
দুশট বা তিনাট পর্ব অনুবাদ করেছেন তাও সঠিক 
জানা যায় না। কাঁনষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর জেগন্নাথ- 
মঙ্গল" রচায়তা) সম্বন্ধে আধক তথ্য পাওয়া যায়। 
অগ্রজ কৃষদাস 'শ্রীকষ্ণাবলাস” রচনা করেন। কাশী- 
রামের মহাভারতের প্রথম চার পর্ব ১৮০১ - ০৩) 
শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে ছাপা হয়। এই প্রেস 
থেকেই সম্পূর্ণ অংশ জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের 
সম্পাদনায় ১৮৩৬ খন. মাদ্রুত হয়। “ভারত 
পাঁচাল? কাব্যের কাব গহসাবেও তান খ্যাত 
ছিলেন। কাশীরাম দাসের নামে রচিত “সত্য- 
নারায়ণের পথ, স্বগনপর্ধ, 'জলপর্ব ও 
'নলোপাখ্যান' গ্রন্থের উল্লেখ পাতা যায়। [১,৩, 
২০.২৬,২৬,১২৮] 

কাসেম আলণ খাঁ ১৯শ শতাব্দী)। কাজাম 
আলণ খাঁ। পিতৃব্য সাঁদক আলী ও পিতার কাছে 
রবাব ও বাঁণা, পরে খুল্লাপতামহ বাসৎ খাঁর 
কাছে ধ্ুপদ ও রাগাঁবদ্যা শেখেন। এই চিরকুমার 
সঙ্গখত-1শল্পী কাঁলকাতায় ওয়াঁজরদ আলণর 
মোটয়াবুরূজ দরবারে, কাশশপুর রাজ্যে, ত্রিপুরার 
রাজসভায় এবং শেষে ভাওয়াল দরবারে বহৃদিন 
ছিলেন। ভাওয়ালে মত্যু। [৩] 

?কত্কর দাস। প্রাসদ্ধ কুলপঞ্জীকার। 'তিন 

[ ৮৭ ] িরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 

খণ্ডে সমাপ্ত একাঁট তন্তুবায় কুলজশ গ্রল্থ রচনা 
করেন। [২] 

করণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সাধারণ রথ্গালয়ের 
অন্যতম প্রাতিষ্তাতা নগেন্দ্রনাথের অনুজ 'কিরণচন্জু 
ন্যাশনাল, বেঙ্গল, গ্রেট ন্যাশনাল প্রভাত থিয়েটারে 
বহু ভূমিকায় আভিনয় করেন। রচিত নাটক 
'ভারতমাতা, (২৮.৮.১৮৭৩) ও “ভারতে যবন, 
(২০.১০.৯৮৭৪) সমকালীন রঙ্গমণ্ে আভিনীত 
হয়। [৬৯] 

কিরণচন্দ্র মিত্র (১৫.৪.১২৯০- ১.১২.১৩৬১ 
ব.)। শ্রমিক নেতা হিসাবে রাজনশতিক্ষেত্রে পারাঁচিত। 
মালকপক্ষের দূর্বযবহারের প্রাতবাদে 'তাঁন শ্রামক 
সংগঠনের জন্য চাকার ত্যাগ করেন। ১৯২৮ খশ, 
এীতহাসক ধর্মঘট পাঁরচালনার জন্য তাঁকে কারা- 
দণ্ড ভোগ করতে হয়। শ্রামক আন্দোলন-সংক্রান্ত 
হিন্দী, ইংরেজী ও বাংলায় সামায়ক পান্রকাদ 
সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। [৯০] 

িরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৮৩ -১২.১২, 
১৯৫৪) ভূগিলহাট-_যশোহর। অমৃতলাল। ১৯০৫ 
খু. কাঁলকাতায় দেবব্রত বসুর স্বোমখ প্রজ্ঞানানন্দ) 
সঙ্গে পাঁরচয়ের মাধ্যমে বিপ্লবী জীবন শুরু 
হয়। রাজনৈতিক জীবনের সূচনা “সন্ধ্যা”, "যুগান্তর? 

লেখকরূপে । শহতবাদ” পাল্রকায় কাজ করার সময় 
'মীন্ত কোন্ পথে” এবং "কঃ পল্থা” নামক 
িপ্লবাত্ক পুস্তিকা রচনার জন্য গ্রেপ্তারী পরো- 
যানা জারি হলে তান বগুড়ায় আত্মগোপন কণেন। 
ক্রমে ব্রহ্মবাম্ধব উপাধ্যায়, অরাঁবন্দ ঘোষ, 'বাঁপন- 
চন্দ্র পাল, বারন্দ্ুকুমার ঘোষ, প্রফুল্ল চাকী 
প্রমুখদের সঙ্জে ঘঁনিষ্ততা হয়। উত্তর কাঁলকাতার 
নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রীটে উত্তর কাঁলকাতা ঘূবক সঙ্' 
এবং “মহেশালয়' নামে প্রাতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। 
মহেশালয়ে বোমা তৈরী হত। পরে বালুরঘাটে 
তান ধরা পড়েন ও বিচারে দেড় বছরের সশ্রম 
কারাদণ্ড হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারত- 
জার্মান ষড়যন্পমে অংশগ্রহণ করার জন্য ১৯১৬ 

খুশ, আবার তান গ্রেপ্তার হন। ১৯১৯ খী, 
মুন্তি পেয়ে অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে 
সারভেপ্ট' পল্রিকা প্রকাশনায় শ্যামসূন্দর চক্রবর্তী, 

পূর্ণচন্দ্র দাস প্রভাতিকে বিশেষভাবে সাহাষ্য করেন। 
এই সময়ে 'সরস্বতশ লাইব্রেরণ' স্থাপনে ও 'শান্ত- 
সেনা গঠনে সাক্রিয় ভূমিকা নেন এবং অর্থসংগ্রহ করতে 
থাকেন। দৌলতপুরে ভূপেন দত্তের সঙ্গো “সত্যাশ্রম' 
প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯২৩ খু, ভূপেন দত্তের 
গ্রেপ্তারের পর আশ্রমের দাক্সিত্বভার গ্রহণ করেন। 
১১৯২৪ খুশী, জানুয়ারী মাসে টেগার্ট ভ্রমে আনেস্ট 



মকরণচাঁদ দরবেশ 

ডে-কে হত্যা করা হলে গোপানাথ সাহা ও অন্যান্য- 
দের সঙ্গে তানও গ্রেপ্তার হয়ে পাঁচ বছরের 
জন্য কারারুদ্ধ হন। ১৯২৮ খ্ডী. মাযান্ত পান ও 
পদুনরায় সরস্বতী লাইব্রেরীর সংগঠনে মন দেন। 
১৯৩০. খু, চট্টগ্রাম অস্পাগার লুণ্ঠনের পর 
ডুপেন দত্ত গ্রেপ্তার হলে চন্দননগরে বিপ্লবীদের 
আশ্রয়স্থল এবং ডালহোৌসন স্কোয়ারে বোমাপ্রস্তুত 
কেন্দ্রের ভার তাঁর ওপর পড়ে। কছাঁদন পরেই 
পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে প্রথমে ১৯৩০ -৩৭ খ্ী, 
পল্ভি এবং দ্বিতীয়বার ১৯৪২-৪৫ খ্ডী, 
পর্যন্ত বল্দী থাকেন । মদাীন্তলাভের পর কলিকাতায় 
প্রচ্ভানানন্দ সরস্বতীর নামে প্্রজ্ঞানানন্দ পাঠাগার' 
প্রাতিষ্ঠা করে ছার ও যুবকদের সঙ্গে রাজনশীতি- 
বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। ছাত্রেরা 
এখানে রাজনশাত এবং ইতিহাস বিষয়েও পড়া- 
শুনা করত। িরণচন্দ্র অখণ্ড ভারতের ম্যান্ত- 
আন্দোলনের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যান্ত ছিলেন ; 
খাঁণ্ডত ভারতের স্বাধধনতায় তিনি মোটেই স্বস্তি 
পান 'নি। তাঁর রাঁচত অন্য দু'খান গ্রল্থ : 
'চন্দ্রগুপ্ত-গুরু চাণক্য, (১৩৫৬ ব.) ও পশবাজী- 
গুল; রামদাসস্বামী'। কক্টরোগে তাঁর মৃত্যু হয়। 
1৩,১০] 

িরণচাঁদ দরবেশ, চট্টোপাধ্যায় ২৭.৪.১২৮৫ - 
১৭০.৩,১৩৫৩ ব.)। খালয়া-ফাঁরদপুর । বিজয়- 
কষ গোস্বামীর শিষ্য । ১৩১৯ ব. সন্ত্যাসধর্ম গ্রহণ 
করে কাশীতে বসবাস শুরু করেন। স্বদেশী- 
যুগে অশ্বনশকৃমার দত্ত, বাপিনচন্দ্র পাল প্রভাতি 
নেতাদের সঙ্গো কাজ করেছেন। তান কাশর 
শ্ীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠের মোহান্ত, বারাণসশীর বঙ্গীয় 
সাঁহতা সমাজের সভাপাঁতি এবং কাশী বাঙ্গালন- 
টোলা কংগ্রেস কাঁমাটির সভাপাঁত গছলেন। রাঁচত 
২০খান গ্রন্থের মধ্যে 'মান্দর', "গানের খাতা, 
(২ খণ্ড), নামব্রঙ্গপ্জাপদ্ধাত', 'সঞ্গীতসধা,, 
'জপজী', 'কুলসঙ্গত" প্রভাত উল্লেখযোগ্য। 1১, 
৪,৮,২৫,২৬) 

কিরশধন চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৭ -১৯৩১)। 
মাতুলালয় কলিকাতায় জল্ম। পৈতৃক নিবাস উত্তর- 
পাড়া। কলিকাতা 'বশবাঁবদ্যালয়ের ইংরেজ ও 
দর্শনের এম.এ. এবং -এল. ছিলেন । গিছাদন 
ওকালাত করার পর হেতমপুর ও শ্রীরামপুর 
কলেজে এবং হাওড়া নরাসংহ দত্ত কলেজে অধ্যা- 
পনা করেন। তিনি 'ভারতশ' কাঁবগোষ্ঠীর অন্যতম 
ছিলেন। ১৯২৩ খ্শ, নতুন খাতা" কাব্যগ্রল্থ 
রচনা করেন। তাঁর রাঁচিত কিশোরপাঠ্য ও বাঙ্গ 
কবিতাও আছে। [৩] 

কিরণশগ্কর রান ১৮৯১ - ২০.২.১৯৪৯) 

[৮৮ ] 1কশোরশচাঁদ 1ছন্ত 

তে*ওতা-াকা। হরিশঙ্কর!। কাঁলকাতা হিন্দু 
স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে 
আই.এ. এবং অক্সফোর্ডের নিউ কলেজ থেকে 
ইতিহাসে অনার্পসসহ পাশ করেন। দেশে ফিরে 
প্রোসডেল্সী ও সংস্কৃত কলেজে ইতিহাসের অধ্যা- 
পনা করেন ১৯১৪ -১৯)। ১৯১৯ খুখ, আবার 
ইংল্যান্ডে যান এবং ব্যারস্টার হয়ে দু'বছর পর 
দেশে ফিরে আসেন। ১৯২১ খা, তানি 
ন্যাশনাল কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ ও পরে ন্যাশ- 
নাল বিশ্বাঁবদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার হয়েছিলেন। 
গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। 
৯৯২২ খী, স্বরাজ্য পার্ট গঠিত হলে তান 
তাতে যোগ দেন এবং দলে প্রধান পঁচিজন নেতার 
অন্যতম হন। ১৯২৯ খুশী, আইন অমান্য আন্দো- 
লনে কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩৩ খু. পুনরায় 
কংগ্রেসে যোগ দেন ও কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান 
সদস্য হিসাবে বেঞ্গল লোজসলোটভ আসেমারতে 
নির্বাচিত হন। সূভাষচন্দ্রের এক সময়ের সহকমী ; 
পরে এড হক কংগ্রেসের সম্পাদক হন। ১৯৯৪১ 
খা. শরৎচন্দ্র বসু পারিচালত প্রাভান্পিয়াল কোয়া- 
[লশন পার্টর সমর্থক ছিলেন এবং তাঁর "সার্ব- 
ভোৌম বাঙলাদেশ' গঠনের প্রচেষ্টায় সহায়তা করেন। 

শ-বিভাগের পর তিনি পূর্ব-পাঁকস্তান 'বধান- 
সভার কংগ্রেস দলের নেতা হন। ১৯৪৮ খুশি, 
তান ভারতে ফিরে আসেন এবং বিধানচন্দ্র রায়ের 
মান্নসভার স্বরাষ্ট্রমল্লী 'হসাবে কর্মরত থাকা 
কালে তাঁর মৃত্যু ঘটে। সাহত্যেও গবশেষ অনুরাগী 
শ্ছিলেন। রচিত একমান্র গ্রল্থ “সপ্তপর্ণ তাঁর 
আঁবস্মরণীয় সাহত্যকীর্তি। [১২৪,১৪৯] 

কিরণ সেন (১২৯৮2 -৯.১২,.১৩৭০ ব.)। 

বিদেশ থেকে এফ. আর.স.এস. িগ্র অজন করে 
চক্ষুচিকৎসক 'হসাবে কাঁলকাতার 'বাভন্ন মোঁড- 
ক্যাল কলেজসমূহের সঙ্গে ঘাঁনম্ঠভাবে যাস্ত 
থাকেন। ১৯৯৫৭ খী, পর মোঁডক্যাল কলেজের 
ইম্যারিট্যাস্ প্রফেসর নিযুস্ত হন (তন বছর)। এর 
পূর্বে তাঁরই প্রমেম্টায় চক্ষুসম্পাকৃতি গবেষণাকেন্দু 
ইনস্টিটিউট অফ অফত্যালমোলাজ' গঠিত হয় 
এবং তিনি এই গবভাগের প্রথম পাঁরচালক হন। 
ইন্ডিয়ান একাডোম অফ মোডক্যাল সায়েন্সের 
ফেলো এবং চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের সম্পাদক ছিলেন। 
[তিনি কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট 
ট্রেনং অন অফখ্যালমোলাজ িভাগের ডনের 
আসনেও কিছাঁদন আঁধাম্ঠত ছিলেন। 19] 

িশোরখচাঁদ নর ২২.৫.১৮২২-৬.৮, 
১৮৭৩)। কলিকাতা । রামনারায়ণ। হেয়ার স্কুল ও 
হিন্দু কলেজের কৃতশ ছাত্র ফিশোরণচাঁদ ইংরেজশ 



কিশোরশীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় 

সাহত্যে বিশেষ ব্যৎপন্ন ও 'ইয়ংবেশল” দলের 
অন্যতম 'ছিলেন। ১৮৪২ খন. কলেজ ত্যাগ করেন। 
তিনি ডাফ স্কুলের অবৈতাঁনক শিক্ষক, এশিয়াটিক 
সোসাইটির সহ-সম্পাদক এবং সরকার কেরানশ- 
পদে নিষ,ন্ত ছিলেন। ১৮৪৬ খন্ী, ডেপুটি ম্যাজি- 
স্ট্রেট পদ পান। হাকিম হিসাবে উত্তরবঙ্গে আট 
বছর বাসকালে নানা জনাহতকর কাজের সঙ্গে 
যন্ত ছিলেন। ১৮৫৪ খর. কাঁলকাতার পুঁলস 
ম্যাজিস্ট্রেট হন। 'বারননেস পীকক' কর্তৃক আনত 
বিচার-ব্যবস্থার সংশোধনশকে ইংরেজগণ কালা- 
কানুন আখ্যা দেয় এবং এর বিরোঁধতা করে। 
এই আইনে এ দেশীয় িচারপাঁতিদের শ্বেতাঙ্গদের 
[বচার করার আঁধকার ছিল । গশোরণচাঁদ বানেণসের 
সংশোধনীর সমর্থনে আন্দোলন করেন। ফলে 
২৮ অক্টোবর ১৯৮৫৮ খ্যীঁ. কর্মচ্যুত হন। ১৮৫৯ 
খ্ী, “ইপ্ডিয়ান ফিল্ড” নামে সাপ্তাহিক পান্রকা 
প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। এই পাশ্রকা ১৯৮৬৫ 
খুন. পহন্দু প্যাট্রিয়টে'র সঙ্গে যুক্ত হয়। শহল্দ 
[থিওফিল্যানগ্রাঁপক 'সোসাহীঁট' ৫১৮৪৩) ও “সমাজো- 
বাতি বিধাঁয়নী সুহৃদ সভা'র (১৮৫৪) তান 

প্রাতিষ্ঞাতা 'ছিলেন। প্রথমাঁট স্বজ্পকাল স্থায়ী হলেও, 
দিবতীয়াটর সহায়তায় স্ীশিক্ষা, কৃষ ও শিজ্পের 
প্রসার, বাল্যবিবাহ নিবারণ, বিধবাববাহ প্রচলন 
ইত্যাঁদ বহু সামাঁজক সংস্কার সাঁধত হয়েছে। 
তান “ক্যালকাটা 'রাভিউ', বেঙ্গল স্পেকটেটর” 
“বেঙ্গল ম্যাগাঁজন' প্রভাত পান্রকায় প্রবন্ধ রচনা 
করতেন। তাঁর রচনা-নৈপুণ্যের প্রথম পাঁরিচয় 'রাজা 
রামমোহন রায়” শীর্ষক প্রবন্ধ । তানি বঙ্গের ভূম্য- 
ধিকারী পারবারবর্গের ইতিবৃত্ত বিষয়ে বহু তথ্য- 
পূর্ণ প্রবন্ধও লেখেন । রাঁচত গ্রন্থ : ণহল্দু কলেজ”, 
শ্দ মউাঁটনশ”, এদ গভর্নমেন্ট আযান্ড দি পণপৃল", 
'মেময়ার অফ দ্বারকানাথ টেগোর” ও "গুঁড়শা পাস্ট 
আযান্ড প্রেজেন্ট'। রাজন*তিতে একাধিকবার, যথা, 
নীল বিদ্রোহের সময় বা ভারতসভা প্রাতিষ্ঠার সময় 
স্বাজাত্যবোধের পাঁরচয় প্রদান করেছেন। “সরকারী 
চাকিতে...গান্রবর্ণ বা আঁভজমত্য নয়...যোগ্যতাই 

মাপকাঠি হওয়া উচিত” -_তাঁর প্রাসদ্ধ ডীন্ত। [১ 
৩৮] 

[িিশোরশমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৮ -১৫, 
১.১৯০৮) জনাই--হুগলণী। পিতা চন্দ্রনাথ “শব্দ- 
কল্পদ্রুম' আভিধান-সঞ্ফলনে সহযোগশী 'ছিলেন। 
১৮৬৪ খা, িশোরীমোহন জনাই ট্রোনং স্কুল 
থেকে এন্ট্রান্স, ১৮৬৮ খন, প্রোসডেল্সী তে 
থেকে সহপাঠী রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল সহ 
ধব.এ. এবং পরে ১৮৭৭ খু, বি.এল. পাশ করেন। 
কর্মজীবনে প্রথম দশ বছর শিক্ষকতা, সরকারণ 

[ ৮৯ ] ?কিশোরণলাল ঘোৰ 

চাকরি ও পরে ওকালাত করেন। ১৮৮২ - ৮৩ খর, 
ওকালাত ছেড়ে 'তাঁন সাংবাঁদক শম্ভুচন্দ্র মুখো- 
পাধ্যায়-প্রাতম্ঠিত 'রেইস্ আযন্ড রইয়ৎ, পান্রকাতে 
সহযোগন সম্পাদক হিসাবে যোগ দেন। 'হাঁলশহর”, 

ইশ্ডিয়ান 'লসনার' প্রভাতি পাত্রকায় 'লখতেন। 
ন্যাশনাল ম্যাগাজিন" পান্রকার সম্পাদনাও করে- 
[ছিলেন । তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্ত মহাভারতের মূল 
সংস্কৃত থেকে ইংরেজীতে আক্ষরিক গদ্যান্বাদ। 
তৎকালীন গ্রল্থ-ব্যবসায়শী ও প্রকাশক প্রতাপচন্দ্ 
রায় ও প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর স্রী সন্দরন- 
বালা ১৩ বছরে (৯৮৮৩ - ৯৬) এই গ্রল্থটি প্রকাশ 
করোছিলেন। এই জন্য সরকার কর্তৃক প্রকাশক 
প্রতাপচন্দ্র রায় সি.আই.ই উপাঁধভঁবত হন। মূল 
চরকসংাঁহতার ইংরেজী অনুবাদ তাঁর আর একাঁট 
উল্লেখযোগ্য কাজ । প্রকাশক ছিলেন আঁবনাশচন্দ্র 
কাঁবরত্ন। লর্ড কার্জন ছিশোরীমোহনকে ১৮৯৯ 

খু, থেকে আমত্যু বাৎসরিক ৬ শত টাকা পেম্সনের 
ব্যবস্থা করোছলেন। 1১,৩] 

(িশোরশমোহন চৌধ্যরশী ১২৬২-১৩৫২ ব.) 
রাজশাহশ। 0179150 0914 2) 0 01107 

[60891 নামে আখ্যাত 'ছিলেন। উকিল 'হসাবে 
প্রচুর সুনামের আঁধকারী হন। রাজনৌতিক জীবনে 
জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করেন এবং দহ'বার 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। বদান্যতার 
জন্য প্রাসদ্ধ ছিলেন এবং বহু দারদ্র ছাত্রের ক্ষার 
ব্যয়ভার নিজে বহন করেছেন । তান বহু জনাহত- 
কর সংস্থার সঙ্গেও যুন্ত ছিলেন। [৫] 

বাগচী (১২৭৩ - ১৩৩০ ব.)। 
প্যারীমোহন। দারদ্র পাঁরবারে জন্ম । 'নিজ প্রচেষ্টায় 
বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে িলাতশ কালির 
পারবর্তে দেশী কাল আঁবচ্কারের চেষ্টা করেন। 
সাফল্যলাভ করে রবার স্ট্যাম্প, শীলমোহর, পুষ্প- 
সার প্রস্তুত এবং পাঁঞ্জকা-প্রকাশনা প্রভাতর ব্যবসায় 
আরম্ভ করে সংপ্রাতিষ্ঠিত হন। 'পতার নামানুসারে 
তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়-প্রাতিষ্ঠান শপ. এম. বাগচশ 
আযান্ড কোম্পান?” বিশেষ প্রাসদ্ধি লাভ করে । [১] 

কিশোরশমোহন সাঁপুই। বারান্দ্র ঘোষ ও 
আঁবনাশ ভদ্রাচাের বন্ধু চন্দননগর-নিবাসী 
[িশোরীমোহন এক উকিলের মৃহুরী ছিলেন। 
[তিনি বারীন্দ্র ও আঁবনাশের পরামর্শে ফরাসণ দেশ 
থেকে িভলভার প্রভৃতি অস্ত্র আমদ্ান করে বন্ধু- 
দের হাতে দিতেন। এই অস্ব্-সরবরাহের কাজ 
১৯০৭ খু, মধ্যভাগ পরল্ত অব্যাহত 'ছিল। 
[৫৬] 
1কিশোরণীলাল ঘোষ ১৮৯৬ - ১৬.২.১৯৩৩)। 



(িশোরশলাল রাম 

অমৃতবাজার পন্ধিকার সহ-সম্পাদক এবং বাঙলার 
অনাতম শ্রমিক নেতা ছিলেন। ১৯২৯ খুশী. মীরাট 
যড়মন্ত মামলার অন্যতম আসামী হলেও বেকসুর 
খালাস পান। ভারতীয় সাংবাদক সম্ঘ ও বঙ্গীয় 
ঘ্রেড ইউীনয়ন ফেডারেশনের সম্পাদক এবং বাডীড়য়া 
জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপাঁতি ছিলেন। 
[১৫] 

িশোরশলাল রায় (?-১৩১৬ ব.) বালয়াটি 
ঢাকা । জণন্নাথ। নিজে উচ্চাশাক্ষত না হলেও, 
িক্ষাবিস্তারে আগ্রহী ছিলেন। ঢাকায় পিতার 
নামে জগলাথ কলেজ ও নিজের নামে একশোরণী- 
লাল জুবিলী স্কুল” স্থাপন তাঁর শ্রেম্ত কণীর্ত। 
'িজ্ঞান-শিক্ষার্থীদের জন্য ?তাঁন পরক্ষাগার 'নরমীণ 
কাঁরয়েছিলেন। 1১] 

কশীর্ত। তিপুরার টিপরা-বিদ্রোহের (১৮৫০) 
অন্যতম নায়ক। যুবরাজ উপেন্দ্রচন্দ্রের চক্রান্তে 
গপ্তঘাতকের হাতে তান নিহত হন। [৫৬] 

কুজাবহারশ কাব্যতীর্থ, ধন্বন্তার। দাঁড়পৃর-- 
হুগলণ। জ্রীনাথ দাস। সংস্কৃত কলেজে অধায়ন 
করে কাব্যতীর্থ উপাধ পান। পরে দর্শন ও 
আয়ূবেদি শাস্ত্র অধায়ন করে চিকিৎসা ব্যবসায় 
শুরু করেন। আয়ুবেদ গ্রন্থের অনুবাদ ও সংস্কৃতে 
আয়ুবেদীয় গ্রন্থ সম্পাদনায় উৎসাহশ পণ্ডিতদের 
সাহাযাদান করতেন । 'কুন্টিসংগ্রহ” গ্রন্থের বঙ্গানু- 
বাদ করেছিলেন । 'চাঁকংসা-বিষয়ক 'বাভল্ল পান্রকায় 
তাঁর রচিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। তা ছাড়া তিনি 
চিকিৎসা-সংক্রা্ত মাঁসক পান্রকা 'ধন্বন্তার'র 
সম্পাদক 'ছিলেন। 1২০] 

কুঙ্জাবহারণী তকীসম্ধান্ত, মহামহোপাধ্যায় (৩. 
২.৯৮৭৪- ২৮.৫.১৯৩৬) মোঁদনীমণ্ডল- ঢাকা । 
রুপচন্দ্র শিরোমাণ। পাশ্চাত্য বোঁদক শ্রেণণর ব্রাহ্মণ । 
প্রাথামক শিক্ষালাভের পর 'তাঁন গঞ্গানারায়ণ 
চক্রবর্তী, মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখাবেদান্ত- 
তীর্থ ও জগচ্চন্দ্র শিরোরত্ব এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
আশুতোষ কাব্যতীর্থের নিকট ব্যাকরণ ও কাবা- 
পাঠ সমা্ত করে ১২৯৭ ব. কাব্যের উপাধি 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে নায়শাস্তের মধ্য 
পরণক্ষা পাশ করে কাশশধামে কৈলাসচন্দ্রু ?শিরোমাঁণ 
ও বামাচরণ ন্যায়াচাযের নিকট নবানায় ও প্রাচীন 
ন্যায়শাস্ত অধ্যয়ন করেন এবং তকণতীর্থ উপাধ 
পান। ঢাকা সারস্বত সমাজের ন্যায়ের উপাধ 
পরাক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে সুবর্ণ-পদক 
ও প?রস্কারসহ "তকীসিম্ধান্ত” উপাধিতে ভূষিত 
হন। কাশশর ভারতধর্ম মহামশ্ডলও তাঁকে তর্ক 
শিরোমণি' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করে । কর্মজশবনে 
তিনি ১৯৯০- ৯৬ খুখু, পর্যন্ত চট্টগ্রাম জেলার 

[ ৯০ ] কুষ্দনলাল সায়গল 

'জগৎপুর আশ্রম চতুজ্পাঠতে ও ১৯১৭ - ২০ খপ. 
মানভূম জেলার বেড়োস্থিত 'রামকেশব চতুজ্পাতন'তে 
অধ্যাপনা করেন । 'র্তীন কাঁলকাতা, আসাম, বহার 
ও উঁড়িব্যা সংস্কৃত এসোসিয়েশনের 'বাঁভন্ব শাস্ের 
প্রশ্নকর্তা, মডারেটর ও পরাক্ষক ছিলেন। ঢাকা 
'সারস্বত সমাজ' ও “বঙ্গাববূধজননী সভা"র উপাঁধ 
পরাক্ষারও পরাক্ষক 'ছিলেন। পপ্রাতভা' তাঁর 
রাঁচিত একখান গদ্যকাব্য। সম্পাঁদত গ্রন্থ : “ভাষা- 
পারচ্ছেদ' ও “সাংখ্যদর্শনম,। সংস্কৃত ভাবায় 'আর্য- 
প্রভা” নামে একখান মাঁসক পান্রকা ১২ বছর 
স্বব্যয়ে তান প্রকাশ করোছলেন। তাঁর রচিত 

সংস্কৃত বিষয়ে এম.এ. পরণক্ষার পাঠ্যর্পে 'নাদিষ্টি 
ছিল। ১৯৩৩ খ্ী. তান 'মহামহোপাধ্যায় উপাধি 
লাভ করেন। [১৩০] 

কুঞ্জবহারশী বস। নাট্যকার। ১৮৭৪ খী- 
থেকে ১৮৯৩ খ্ঁ. মধ্যে ১৪টি নাটক রচনা করেন । 
উল্লেখযোগ্য নাটক : 'ভারত-স্বাধীন”, 'বসন্ত-লখলা,, 
শকুন্তলা”, 'হ-য-ব-র-ল" প্রভৃতি। [২৫] 

কুন্তল চক্ষৰর্তী। প্রথম িব্বযৃদ্ধের সময় 
ভারতব্যাপী বিপ্লবী অভ্যুত্থানের চেষ্টায় যে-সব 
তরুণ বিনাবিচারে বন্দী হন 'তাঁন তাঁদের একজন । 
সাহত্যপ্রাতিভা ছিল। রাজশাহী জেলের স্টেট 
[প্রজনারদের হাতে-লেখা পান্তকা "ভাঙ্গা কুলো'য় 
চমতকার ছোট গল্প লিখতেন । ম্যীস্তর পর বক্ষযা- 
ক্লান্ত সহকর্মীর সেবা করতে গিয়ে নিজে এ রোগে 
আক্রান্ত হয়ে মারা যান। [১০৪] 

কুণ্দনলাল সায়গল। বংশ শতাব্দীর ল্রিশ দশকে 
[সনেমায় প্লে-ব্যাক' প্রচলনের পূর্বে কুন্দনলাল 

ংলা গান গেয়ে এবং বাংলা ছবিতে আভনয় 
করে জনাপ্রয়তা লাভ করেন। পাঞ্জাবে জন্ম । 
প্রমথেশ বড়দয়ার বিখ্যাত ছবি 'দেবদাস'-এ শুধু 
গায়করূপে দেখা গেলেও ক্রমে গীতকুশলশ নায়ক- 
রূপে বাংলা চিন্রজগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেন । 
“সাথী, 'জীবনমরণ', 'পারচয়', শদাদ', “দেশের মাটি” 
প্রীতি চিন্তে প্রধ্থন ভূঁমকায় ছিলেন। হিন্দ 
'তানসেন' কথাঁচন্নে নাম-ভমকায় খ্যাতির তুঙ্ো 
ওঠেন। রবীন্দ্রসঞ্গীত, আধ্াানক বাংলা গান ও 
রাগপ্রধান গানে সমান দক্ষতা ছিল । পতানসেন”এর 
রাগাশ্রয়ী গানগাল দশর্ঘীদন জনাপ্রয় ছিল। 'সাথণ' 
চন্রে 'বাবুল মেরা নাইহার ছুট না যায়” ঠংরণ 
গেয়ে দক্ষতার প্রমাণ রেখেছিলেন । প্লে-ব্যাক প্রথা 
প্রবর্তনের পর সিনেমায় সায়গলের প্রভাব কমতে 
থাকে। ভারত-ছিভাগের পর পাঞ্জাবের জলম্ধরে 
বেতারকেন্দ্র স্থাপিত হলে মাঝে মাঝে সায়গলের 
গান শোনা যেত। আভিনেতা 'হসাবে না হলেও 



কুবেরচল্দ্র চৌধুরী 

গায়ক সায়গল বাঙালীর মন জুড়ে ছিলেন। তাঁর 
সবচেয়ে জনাপ্রয় গান "আমারে ভুলিয়া যেও, মনে 
রেখো মোর গান । 1১৬] 

কুবেরচন্দ্রু চৌধুরী । ১৮৫৭ খ্ডী, [সিপাহী 
বিদ্রোহের সময় হুগলী জেলায় সরকারী জেল- 
ডান্তার হয়েও কুবেরচন্দ্র ইংরেজ-বিরোধশী কার্য- 
কলাপে অংশগ্রহণ করেছিলেন। [6৬] 

কুমার ঘোষ। বাঙলার পাল-রাজাদের আমলে 
বৌদ্ধাভক্ষু কুমার ঘোষ সুমান্না দ্বীপ অগুলের 
শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা শ্রীসংগ্রাম-ধনঞ্জয়ের কুল- 
গুরু ছিলেন। তাঁর নির্দেশক্রমে শৈলেন্দ্র সম্রাট 
তারামান্দর নামে সুদৃশ্য মান্দিরাট নির্মাণ কারয়ে- 
িলেন। এই "গৌড়ম্বীপ গুরু” ৭৭৮ খু, একাঁট 
মঞ্জুরী মূর্ত প্রতিষ্তা করেন। [৬৩] 

কুমদচন্দ্র সিংহ, মহারাজা (১২৭৩-১৩২২ 
0 মহারাজ রাজকৃফ। ১৮৮৯ 
খুশি , প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বিজ্ঞানে বি.এ. 
পাশ করেন। সংস্কৃত কাব্য, ব্যাকরণ, অলগকার, 
দর্শন, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ প্রভাতি শাম্ত্ে তান 
সূপাণ্ডত ছিলেন। 'আরাতি', 'বান্ধব', “সৌরভ”, 
'সাহিতা-সংহিতা" প্রভৃতি পান্রকায় বাভন্ন বিষয়ে 
প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর রচিত 
প্রবন্ধাবলী '“কৌমুদণ” নামে প্রকাশিত হয়। কাঁলকাতা 
সংস্কৃত বোর্ডের অন্যতম সদস্য এবং বহু শিক্ষা- 
সংস্কারমূলক প্রাতিষ্ঠানের নির্বাচিত সদস্য 'ছিলেন। 
এ ছাড়া ব্রা্গণ মহাসম্মিলনীর কাঁলকাতায় অনু- 
চ্ঠিত সভার ও ১৩১৮ ব. ময়মনাঁসংহে অনম্ঠিত 
বগ্গয় সাহত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সাঁমাতর 
সভাপাঁত হন। ১৯১১ খী. দিল্লী দরবারে পর্ব 
বাঙলার জমিদারদের প্রাতানাধস্বর্প সম্রাট দর্শনের 
অনুমতি লাভ করোছলেন। [১] 

কুমদনাথ চৌধূরী (১২৬৯-১৩৪০ ব.) 
হরিপুরা_পাবনা। দুর্গাদাস। খ্যাত সাহাত্যিক 
প্রথম চৌধুরীর বোৌঁরবল) ভ্রাতা কুমুদনাথ পেশায় 
ব্যারিস্টার ছিলেন, কিন্তু সুনাম অর্জন করেন 
শিকারী হিসাবে । মধ্যপ্রদেশের এক করদ রাজ্যের 
জঙ্গলে ব্যাঘ্রের আক্রমণে তাঁর মৃত্যু হয়। রচিত 
গ্রন্থ শঝলে জঙ্গলে শিকার । [১] 

কুমদবিহারশ গহঠাকুরতা (১৯০৬ - ২৮.৪. 
১৯৭৪) বানরণপাড়া--বাঁরশাল পেববিজ্গ)। ছান্রা- 
বস্থায় অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। 
পরে অনুশীলন পার্টিতে যোগ দেন। ইংরেজ 
সরকারের আমলে তিনি ২০ বছর কারাদণ্ড ভোগ 
করেন। ১৯৪৭ খ্ী. দেশ-বিভাগের পর পূর্ব 
পাকিস্তানে বাসকালে পাক সরকারের আমলে ১০ 
বছর কারান্তরালে কাটান। 'তাঁন বাঁরশাল জেলা 

[ ৯১ ] কুজযাদনী বস; 

ন্যাপ' ও কৃষক সাঁমাতর একজন শীর্ষস্থানীয় 
নেতা ছিলেন। [১৬] 

কুমদরঞ্জন মল্লিক (৩.৩.১৮৮২-১৪.১২, 
১৯৭০) কোগ্রাম-বর্ধমান। ১৯০৫ খশ, 'ি.এ. 
পাশ করে 'বাঁঞ্কমচন্দ্র সুবর্ণপদক' প্রাপ্ত হন। 
মাথরুণ বিদ্যালয়ের প্রধান-শক্ষকরূপে কর্মজীবন 
শুরু হয় এবং ১৯৩৮ খু, অবসর-গ্রহণ করেন। 
বাল্যকাল থেকেই তাঁর কাবত্বশান্তর 'বকাশ ঘটে। 
অজয় ও কুনুর নদীর সংগমে স্বগ্রামে বসে যে 
কাঁবতা রচনা করেন তাতে বৈষ্ণব ভাবাদর্শ ও 
নিজন গ্রামাজীবনের সহজ সারল্য পাঁরস্ফুট। 
"উজান, একতারা”, “বনতুলসী,, রজনীগন্ধা? 
প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রচনা করে তান সাহত্যজগতে 
প্রাতম্ঠিত হন। প্রকাশত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা প্রায় 
১৪টি । বাঙলাদেশের কাঁব-সাহিত্যিকদের প্রাতিষ্ঠান 
'সাহিত্যতীর৫খের তীর্থপাঁত 'ছিলেন। কাঁলকাতা 
বশ*বাবদ্যালয় তাঁকে 'জগত্তারণ স্বর্ণপদক" দেন। 
তাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'কুমুদরঞ্জনের 
কবিতা পড়লে বাগুলার গ্রামের তুলসঈমণ্ট, সন্ধ্যা- 
প্রদীপ, মঞ্লশঙ্খের কথা মনে পড়ে (১৬, 
৬] 

কুম।দশগ্কর রায় (১৮৯২ 2- ২৪-১০-৯৯৫০) 

তেওতা- ঢাকা । হাঁরশঙ্কর। জামদার বংশে তাঁর 
জল্ম। তান কাঁলকাতা ও এডিনবরায় 'শিক্ষাপ্রাপ্ত 
হন। বি.এস-সি., এম.বি., এম.ডি., ি.এইচীব, 
গডগ্রণপ্রাপ্ত কুমুদশঞ্কর ওাহল হিল স্যানা- 
টোরিয়ামের সহকারী সুপারস্টেপ্ডেন্ট ছিলেন। 
১৮০৮ খখ. কাঁলকাতায় ফিরে তানি কারমাইকেল 
মেডিক্যাল কলেজের প্রাণিতত্বের অধ্যাপক হন। 
দেশবন্ধু প্রাতচ্ঠিত ন্যাশনাল মোঁডক্যাল কলেজের 
সঙ্গেও য্স্ত 'ছিলেন। ১৯১৮ খী, 'চিকিৎসা- 
বিদ্যার ছান্র প্রভান ঘোষ যক্ষমারোগে মৃত্যুর সময় 
নিজের দুই লক্ষ টাকা যক্ষা হাসপাতাল 'নর্মাণের 
জন্য ট্রাস্টকে 'দয়ে যান। ১৯২২ খত. এই খ্রীস্টী 
কর্তৃক নিয়োজিত হয়ে কুমূদশঙ্কর সম্পাদক ও 
সংগঠক হিসাবে যাদবপুর যক্ষা হাসপাতালে 
আমৃত্যু কাজ করে গেছেন। বর্তমানে এ হাস- 
পাতালটি তাঁরই নামাঞ্কিত। হীণ্ডিয়ান মৌভক্যাল 

মোঁডক্যাল কাডীন্সলের প্রোসিডেশ্ট, বঙ্গবয় ব্যবস্থা- 
পক সভার সদস্য এবং কাঁলকাতা কর্পোরেশনের 
অল্ডারম্যান 'ছিলেন। মাদ্রাজের ভেলোরে মূত্যু। 
[৩৪৫] 

কুমদিনশ বস বি.এ. । কৃষফকুমার মিত। স্বামী 
শচপন্দ্রনাথ । শশখের বাঁলদান', পকপন্ঞ্জ', 'অমরেন্দ্রা, 
"জাহাঙ্গীরের আত্মজশীবনশ', “মেরী কাপেশ্টার 



কুলদাপ্রসাদ মল্লিক 

প্রস্ততি গ্রন্থের রচাঁয়তা। 'সংপ্রভাত” (৩১৪ - ২৯ 
ন.) এবং 'বঙ্গলক্ষনী' (১৩৩২-৩৪ ব.) পন্রিকার 
সম্পাদকা ছিলেন। 18] 

কুলদাপ্রপাদ মাল্পক (১২৯১ - ২৮-২১৩৪৪ 
ল.)। রাঁধকাপ্রসাদ। ১৯০১ খু, এন্ট্রা্দ এবং 
১৯০৯ খখ, বি.এ. পাশ করেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
দর্শনে এবং সংস্কৃতে সুপাণ্ডিত ছিলেন। সাংবা- 
“দকতা করতেল। কিছাঁদন ভাগবত প্রচারকার্ষে 

প্তণ হন। শথওসাফক্যাল সোসাইটি'র সঙ্গে যুক্ত 
হয়ে কিছুকাল ধর্মপ্রচার করেন। 'বীরভূমি ও 
'্র্গাবদ্যা'র সম্পাদক ছিলেন। 'নব্যযুগের সাধনা” 
'ীগুর্চরণে, শ্রীশ্রীসদগুরু প্রসঙ্গে (১৯১৫) 
প্রড়ীতি গ্রন্থের রচমিতা। কাশীতে বাস করতেন। 
[9,৫71 

কুলদারঞ্জন রায় (১৮৭৮ -১৯৫০)। মসয়া-_ 
গয়ননাসিংহ 1 কালীনাথ । শিশুসাহাতাক, আলোক- 
10শজপণ, সঙ্গীতজ্ঞ ও ক্লীড়াবিদ কুলদারঞ্জন 
উপেন্দ্রীকশোর ও সারদারঞ্জনের অনুজ । প্রবোশকা 
পরশক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আর্ট স্কুলে প্রবেশ করেন। 
হশাবকার জন্য ফটো রং করার কাজ গ্রহণ করেন। 
উপ্পেন্দ্রীকশোরের প্রেরণায় শিশুসাহত্য রচনায় 
উদ্ধুদ্ধ হন। ১৯১৩ খু. "সন্দেশ" পীত্রকায় প্রথম 
নচা প্রকাশিত হয়। ক্রমশ পুরাণ ও 'বাভত্র 
বাদেশশ সাহত্য থেকে শিশৃপান্ঠোপযোগগ তজণ্মা 
প্রকাশ করতে থাকেন। 'রবশনহুড' (১৯১৪), 
'গডসিয়ূস' (১৯১৫), "ছেলেদের বেতালপ%- 
পিংশাতি' (১৯১৭) “কথাসারৎসাগর', “পুরাণের 
গরপ', ছেলেদের পন্চতল্ধ', প্রভাতি গ্রন্থ রচনা 
করেন। আশ্চর্য দবশপ” তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
অন.বাদ-গ্রম্থ। ক্রিকেট ও হকি খেলোয়াড়রূপেও 
খ্যাতি ছিল। 1৩] 

কুল;ইচচ্দ্রু সেন। কাঁলকাতা শোভাবাজারের 
মহারাজ নবকৃষ্ণের সভাসদ্ কুল.ইচন্দ্র খেউড় গানের 
সংস্কার করেন। রাগরাগিণশ সাল্নবোশত করে 
যন্তা্দর প্রয়োগে এই গানকে আখড়ার অর্থং 
আন্ডা-ঘরের উপযোগ করে তোলেন। ৫৩] 

কুল্গক ভদ্র (আনু. ১৪শ শতাব্দী) রাজশাহগ। 
দিধাকর। কাশশধামে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। 'মনু- 

সংহতা'র উপর 'অন্বর্থমৃন্তাবল' টখকা রচনা এবং 
অপর দুই পাশ্ডিতের সহযোগিতায় কুলশাস্ত সংগ্রহ 
করেন। অনেকের মতে স্মাতিসাগর' গনবন্ধ-গ্রল্থাটও 
তাঁর রচনা । [১,৩,২৫,২ডা 

কুসমকুমারী (2-১৯.১৯.১৯৪৮) বঙ্গরজ্গ- 
মণ্ডে প্রথম মাহলা নৃতা-পাঁরিচাঁলকা ও নত্যগণত- 
পটনিয়সী আভনেশ। মিনাভ্শা [থিয়েটারে তান 
প্রতিজ্ঞা অজন করেন। আলবাবা গশীতনাট্যে 

[ ৯২ ] কান্তবাস ওঝা 

'মাঁজনা'র ভূমিকায় নৃত্য-গীত ও অভিনয়ে তিনি 
অসামান্য কৃতিত্ব দেখান । গাঁরশচন্দ্র-রচিত “আঁভশাপ, 
নাটকাভিনয়ে (১৯০১১) তান নৃত্য পাঁরচালনা 
করেন। তিনি থিয়েটারের প্রথম নারী নৃত্য-শিক্ষক। 
তাঁর আভনদত অন্যান্য বিখ্যাত ভূমিকা : ভ্রমর 
নাটকে 'ভ্রমর', সরলায় “সরলা”, ভ্রান্তিতে 'গঞ্গাবাই?, 
প্রতাপাদিত্যে "ফুলজানি'। গ্র্যান্ড, স্টার, কোহিনূর 
প্রভাতি থিয়েটারের সঙ্গেও যুস্ত ছিলেন। [৪০,৬৫7] 

কুসমকুমারী দাশ (১২৮৯-১৩৫৫ ব.)। 
বারশাল। চন্দ্রনাথ । স্বামী-_সত্যানন্দ। কাব কুসুম- 
কুমারী কিছুকাল বারশালে ও পরে কলিকাতা 
বেথুন স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। ১৯ বছর বয়সে 
পাতিগৃহে এসে তান জ্ঞানচ্চার একটি প্রশস্ত 
ক্ষেত্র পেয়োছলেন। এখানে শিশুদের জন্য 'কাঁবতা- 
মুকুল" পুস্তক রচনা করেন। “পৌরাণক আখ্যা- 

প্রভীতি পাঁত্রকায় তাঁর কাঁবতা প্রায়ই প্রকাঁশত হত। 
বিখ্যাত কাবতা : “আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে 
কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে! এ ছাড়া 
তাঁর স্বদেশী যুগের কাঁবতা, দেশ-বিভাগের ফলে 
আর্ত জনগণের দুর্দশার কাঁহনী সংবাঁলত কাঁবিতা, 
সামায়ক ঘটনা অবলম্বনে ও মনীষিগণের উদ্দেশ্যে 
লিখিত কাবতাও উল্লেখযোগ্য । [89] 

কুসমরঞ্জন পাল। কলেজের ছান্রাবস্থায় অসহ- 
যোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কিছাঁদন কারাবাস 
করেন। মন্ত্র পর 'বলাত যান। সেখানে ক্রমে 
খনিজ দ্রবোর আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়ে লিপ্ত 
হন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে নেতাজশী সুভাষ- 
চন্দ্রের সঙ্গে যোগ দিয়ে বালিন থেকে আজাদ 
হিন্দ বেতারে প্রচারকার্য চালান । জার্মানীর পরা- 
জয়ের পর যুদ্ধবন্দীরূপে রাশিয়ায় স্থানান্তরিত 
হন। এরপর তাঁর সম্বন্ধে আর ছু জানা যায় 
না। [৪৩] 

কাত্তবাস ওঝা (১৩৯১৯/১৪৩৩-2) ফালয়া 
-নদীয়া। বনমালণ। সম্ভবত বঙ্গভাষার প্রাচীনতম 
কবি । তাঁর সাঠকৎজল্মতাঁরখ বা মূল রচনা পাওয়া 
যায় নি। তবে কীত্তবাসী রামায়ণ নামে যে জনাপ্রয় 
গ্রন্থ প্রচলিত সেট শ্রীরামপূরে খংসস্টীয় যাজকগণ 
প্রথম মাঁদ্রত করেন ১৮০২-০৩)। পরে জয়- 
গোপাল তর্কালঙ্কার "দ্বিতীয় সংস্করণ দুই খণ্ডে 
প্রকাশ করেন (১৮৩০ -৩৪)। এইটুকু অন:মান 
কবা যায়, কীত্তিবাস রাজা দনুজমর্দন কংস গণেশের 
(গৌড় সভা অথবা তাহরপুরের রাজা কংস- 
নারায়ণের সভা অলম্কৃত করতেন। কৃত্তিবাস মূল 
রামায়ণে অনেক স্বকাঁজ্পত অংশ প্রশ্ষিপ্ত করেন 
ও তাকে আধাঁনকতার আবরণ দান করেন। 'কিল্তু 



কপানাথ 

যুগ যুগ ধরে তাঁর অন্যাদত রামায়ণই বাঙলার 
ঘরে ঘরে রামের কাঁহনী প্রচার করছে। এই 
'হসাবে তান বাংলা সাহিত্যের শ্রে্ঠ কাবদের 
মধ্যে চিরকালের জন্য স্থান করে নিয়েছেন। 1১, 
৩২৬,২৬৭) 

কপানাথ। সন্ব্যাসী বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক। 
তিনি এক 'বরাট বাহনী নিয়ে ১৭৮৯ খী, 
রংপুরের বিশাল বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গল' আঁধকার 
করেন। তাঁর ২২ জন সহকারী সেনাপাঁত 'ছিলেন। 
রংপুরের কালেন্র ম্যাকডোয়াল পাঁরচাঁলত বরাট 
সৈন্যবাহনী দ্বারা জঙ্গল ঘেরাও হলে ইংরেজ 
বাহনীর সঙ্গে বিদ্রোহীদের খন্ডষুদ্ধ হয়। 
বিদ্রোহশগণ বিপদ বুঝে নেপাল ও ভুটানের দিকে 
পালিয়ে যান। [৫৬] 

কৃষ্চকমল গোদ্বামী (১৮১০ - ১৮৮৮) ভাজন- 
ঘাট-নদীয়া। মূরলীধর। বৈদ্যবংশীয় বিখ্যাত 
যাত্রা-পালাকার ও পদকর্তা। পৃর্প্রুষদের মধ্যে 
একাধিক ব্যন্তি শ্রীচৈতন্যের পাশ্বচির ছিলেন। তান 
বৃন্দাবন ও নদীয়ায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হন ও জাবকা- 
জনের জন্য ঢাকা যান। এখানেই 'তাঁন বিখ্যাত 
পালাগানসমৃহ রচনা করেন। তাঁর রাঁচত প্রাসদ্ধ 
পালাসমূহ : 'নন্দহরণ', «বগনবিলাস', 'রাই উল্মা- 
দিনন' বা "দব্যোন্মাদ', শবচিন্রবিলাস', 'ভরতাঁমিলন', 
'গন্ধর্বীমলন', কালীয়দমন", শনমাই সন্ন্যাস প্রভতি। 
তাঁর 'রাই উন্মাদিনী' আবালবদ্ধবানিতার সংপাঁরিচিত 
ও সমাদৃত গ্রন্থ। এর রচনা-মাধূর্য ও কাবত্বগুণ 
তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে । ঢাকায় 'বড় গোঁসাই, 
নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। ছুপচুড়ায় মৃত্যু 
[১,৩,২৫,২৬] 

কৃঞ্চকমল ভটচার্য (১৮৪০ - ৯৩.৮.১৯৩২) 
কাঁলকাতা। রামজয় তর্কালক্কার। প্রখ্যাত পাঁণ্ডত 
ও 'শক্ষাব্রতী। ১৮৫৭ খী, সংস্কৃত কলেজ থেকে 
এন্ট্রা্দ এবং ১৮৬০ খুশ, প্রোসিডেন্সপী কলেজ 
থেকে বি.এ. পাশ করেন। প্রথমে স্কুলে শিক্ষকতা 
করেন, পরে বিদ্যালয়সমৃূহের উপ-পাঁরদর্শক এবং 
১৮৬২ খ্ী. প্রেসিডেল্পী ক্লেজের অধ্যাপক 
নষ্যস্ত হন। ১৮৭২ খী, 'বি.এল. পাশ করে 
কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে ওকালাত করেন। 
১৮৮৪ খহী, বিশ্বাবিদ্যালয়ের ঠাকুর আইন অধ্যা- 
পক' 'নযুস্ত হন এবং ১৮৯১ খী. বিন কলেজের 
অধ্যক্ষ হয়ে ১৯০৩ খড়. অবসর-গ্রহণ করেন। 
কৃষকমল ক"ৎ-এর পাঁজটাভজ্ম্ দর্শনে িশবাসী 
এবং সে-বুগের তীক্ষ“ধী নাস্তিকদের অন্যতম 
িলেন। তাঁর রাঁচত গ্রন্থ "দুরাকাঙ্ক্ের বথা-ভ্রমণ' 
ও পঁবাঁচত্রবীর্য, অপারণত বয়সের রচনা হলেও 
প্রতিভার পাঁরচয় দেয়। তাঁর 'পৌল ও ভার্জন+ 

[ ৯৩ ] কৃ্ণকান্ত 'বিদ্যাবাগণশ 

মূল ফরাসঈ থেকে একটি অনবদ্য অনুবাদ । 'তাঁন 
প্রাসদ্ধ সাস্তাহিক পান্রকা ণহতবাদশ'র প্রথম 
সম্পাদক ছিলেন। 'ভারতী', “অবোধবন্ধু, ও 
পীর্ণমা'য় প্রকাশিত তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধা- 
বলী উল্লেখযোগ্য । পহন্দুশাস্তর চতুর্থভাগ সঙ্কলন 
করেন এবং 'বাচস্পত্যাভিধান, সম্কলনে তারানাথ 
তকবাচস্পাঁতকে সাহায্য করেন। তারানাথ কর্তৃক 
শবদ্যাম্বূধি, উপাঁধ প্রাপ্ত হন। সংস্কৃত কাব্য- 
সমূহের ছান্রপাঠ্য সংস্করণ প্রকাশ করে ছাত্রদের 
সংস্কত-শিক্ষার পথ সুগম করেন। 'বশ্বাবদ্যালয় 
ও বঙ্গীয় সা'হত্য পাঁরষদের বাঁশম্ট সদস্য ছিলেন। 
প্রখ্যাত পাঁণ্ডিত রামকমল তাঁর অগ্রজ। [১,৩.৬, 
৭,২৫,২৬১৪৫] 

কষ্ণকান্ত চামার (১৯শ শতাব্দী)। কেস্টা মূচশ 
নামে খ্যাত। জাত-ব্যবসায়ের অবসরে কাঁবগান এবং 
বৈষব সঙ্গীত রচনা করে খ্যাঁতিলাভ ও অর্থো- 
পাজন করেন। [১] 

কৃষ্ণকান্ত নন্দী । দ্র কান্তবাবু। 
কৃষ্ণকান্ত পাঠক আন. ১২২৮-১২৯৮ ব.) 

কাসাভোগ- ফরিদপুর । চিন্তামাঁণ ঠাকুর । কথকতাকে 
বাত্ত হিসাবে গ্রহণ করোছলেন। তাঁর রাঁচত সংগীত 
ও সুর রাঁসক-সমাজে একসময়ে ঘথেম্ট সমাদৃত 
ছিল। 1১] 

কৃষ্ষকান্ত পালচৌধ্বরী (৯৭৪৯ -১৮০৯)। 
সহম্তররাম পাল। রানাঘাট পালচোধুরী বংশের 
প্রতিষ্ঠাতা । লেখাপড়া শিখবার সুযোগ পান নি। 
পান বিক্লী করে জশীবকারন শুরু করেন বলে 
“কৃষপান্ত নামে আধ্যাত হন। পরে অন্য কয়েক 
রকমের ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়ে প্রচুর অর্থের আঁধিকারণ 
হন এবং কয়েকটি জাঁমদারণ ক্লয় করেন। ১৭৯৯ 
খুব. রানাঘাট ক্য় করে সেখানে বাসভবন নির্মাণ 
করে স্থাঁয়ভাবে বসবাস শুরু করেন। কৃষ্ণনগরের 
রাজার কাছ থেকে 'তাঁন “চৌধুরী' উপাধি পান 
এবং ১৮১৪ খু. মাকুইস অফ হেসস্টিংসের রানাঘাট 
পরিদর্শনকালে তাঁর কাছ থেকে “পালচৌধুরণ' 
পদবী ও আশাসোঁটা ব্যবহারের অনুমাঁতি লাভ 
করেন। [(৯,২৫৬,২৬] 

কৃফকাম্ত বস;। রংপুরের জজ ডেভিড স্কটের 
সেরেস্তাদার ছিলেন। ১৮১৫ খু, ইংরেজ- 
আধকৃত ভুটানের কোনও অংশের সীমানা নিয়ে 
বিরোধ দেখা দিলে ইংরেজ সরকার কৃষ্কাল্তকে 
ভুটানে দূত 'হসাবে প্রেরণ করে। তাঁর রাঁচত ভুটান 
রাজ্যের গববরণসমূহ স্কট সাহেব ইংরেজীতে 
অনুবাদ করে "ভুটান রাজ্যের ইতিহাস” নামে প্রকাশ 
করেন। 

কফকাল্ত বিদ্যাবাগণীশ ডেনাবংশ শতাব্দী) 



রুষকাল্ত ভাদড়ী 

নদীয়া (2)। কালশচরণ ন্যায়ালজ্কার। ন্যায় ও 
স্মৃতশাস্তরজ্ঞ কৃফকান্ত নদীয়ার মহারাজ 'গারশ- 
চান্দের রাজসভার অন্যতম স্মার্ত পাণ্ডিত ছিলেন। 
তরি রচিত ১২টি গ্রল্ণের সন্ধান পাওয়া যায়। 
এগঠলর মধ্যে ন্যায়গ্রল্থ, কাব্যগ্রন্থ ও টাকাগ্রল্থ 
আছে। 'শব্দশান্ত প্রকাশিকা', 'চৈতন্যাচন্তামৃত”, 
'শোপাল লখলাম.ত", ও 'ন্যায়ররবলশ”, তাঁর গিখ্যাত 
গ্রল্। 1১,৪,৯০] 

কৃকান্ত ভাদুড়ী (১১৯৮ - ১২৫১৯ ব.) বাড়ে- 
লাঝা- নদীয়া । নদীয়ার মহারাজ 'গ্ারশচন্দ্ের 
সভার প্রসিত্ণ হাস্যরাঁসক স্বভাব-কাঁব। সংস্কৃত, 
বাংলা, গহন্দী ও ফারসী ভাষায় সুপাঁণ্ডত 'ছিলেন। 
গুখে মুখে পয়ার, ল্রিপদশী ও চতুষ্পদ" ছন্দে কাঁবতা 
রচনা করতে এবং কেহ কোন সমস্যা দিলে তৎক্ষণাৎ 
তা কাঁবতায় পূরণ করতে পারতেন। মহারাজ তাঁকে 
'রসসাগর' উপাধিতে ভাত করেন ।1১,২,৫,২৬,৩৭] 

কৃকামিনখ দাসখ। তাঁর রাঁচিত "ঁচস্তীবলাসিনণ' 
কাবাই বঙ্গমাহলা রচিত সর্বপ্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 
(১৮৫৬)। কাব ঈশ্বরচন্দ্র গু”ত “সংবাদ প্রভাকর' 
পাঁত্কায় ২৮.১১.১৮৫৬ খুখ. কাব্যখানর বিশেষ 
1বশেষ অংশ উদ্ধৃত করে আনন্দ প্রকাশ করে- 
[ছলেন। 1২৮,৪৪,৪৬] 

কৃষ্ষকুমার মিন্ত (ডসে, ১৮৫২ - ৫,১২,১৯৩৬) 
বাঘিল- ময়মনাসংহ । পিতা গুরুচরণ নীলকর 
সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিজ গ্রামে সশস্ত্র 
প্রাতরোধ আন্দোলন গড়ে তুলোছিলেন। কৃষকুমার 
জেনারেল আ্যাসেমৃরজ ইনস্টিটিউশন থেকে 
১৮৭৬ খডী, বি.এ, পাশ করেন। ছান্রাবস্থায় 
বাদাসমাজের সমর্থক, পরে কেশব সেন বিরোধশ 
সাধারণ ব্রাঙ্মসমাজের নেতা হন। খ্যাত রাজ- 
নারায়ণ বসুর কন্যা লীলাবতশকে বিবাহ করেন। 
১৮৭৯ খী. সিটি স্কুলে শিক্ষকরূপে যোগদান 
করেন এবং ক্লমে সিটি কলেজ্দের ইতিহাসের অধ্যা- 
পক গু তত্বাবধায়ক হন। ১৯০৮ খডী. অবসর-গ্রহণ 

করেন। অধ্যাপক 'হসাবে আতিশয় খ্যাতিমান 
ছিলেন। সাংবাঁদক ও রাজনীতিক নেতা 'হসাবে 
সমধিক প্রাসাদ্ধ লাভ করেন। ১৮৭৬ খুশ. দ্বারকা- 
নাথ গাঙ্গুলশর সঙ্গে ভারতসভার যুগ্ম-সম্পাদক 
হন। কালগশও্কর শুকুচ্প, হেরম্ব মৈত্র ও দবারকা- 

নাথের সাহায্যে ১৯৬৮৩ শু, 'দঞ্জশবনগ' নামে 
সাপ্তাহক পাত্রকা প্রকাশ করেন। এই পাত্রকার 
শীষদেশে “সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্র এই আদর্শ- 
বাণী ঘোষণা করা হত। সাভিল সার্ভদ রুলের 
বিরুদ্ধে জনমত স্টির জন্য তান সংরেন্দ্রনাথের 
সঙ্গে উত্তর ভারত সফয় করেন। শ্রাীমক আন্দোলনে 
অগ্রণী ভূমিকা ছিল। আসামের চা বাগানে 'ব্রাটশ 

[ ৯৪ ] কৃকচল্দ দে 

মালিক ও কর্মচারীদের বীভৎস শ্রীমক-শোষণ এবং 
বর্বর অত্যাচারের কাহিনী সঞ্জশবনশর পৃষ্ঠায় তিনি 
নিয়মিত প্রকাশ করতেন । দ্বারকানাথ গাঞ্গুলনর 
সঙ্গে আসাম অণ্চলে ভ্রমণ করেন (১৮৮৬)। 
স্তন্যপানরত শিশুকে লাথ মেরে হত্যা, প্রকাশ্য 
দিবালোকে ক্ষান্ত ডোমনকে ধর্ষণ, শুকুরমাণ 
নামে কুলী রমণীর মৃত্যু ইত্যাদ ব্রিটিশ সরকার 
ও মালিকের বর্বরতার কাঁহনী এ সময়ে প্রকাশ 
করায় চাঁলত হীমগ্রেশন আইনের কিছুটা সংশোধন 
হয় ৫১৮১৯৩)। এরই মধ্যে ১৯৮৯০ খু. নঈল- 
চাষীদের শেষ পর্যায়ের সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। 
ঘবচার-ব্যবস্থায় নিরপেক্ষতার অভাবে খুনী ইংরেজ 
আসামীদের বারে বারে আদালতে এসেও মনল্ত 
পাওয়ার ঘটনায় তাঁর ক্রোধ এবং ঘণা সম্ভবত 
আঁধক বয়সেও তাঁকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সাক্রয় 
হতে সাহায্য করোছল। ফলে ৩নং রেগুলেশন 
আইনে 'তাঁন আগ্রা দূর্গে বন্দশ হন (১৯০৮ - ১০)। 
তান কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন কিন্তু মহাতা 
গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন 
না। নারীমান্তর সমর্থক 'ছলেন। তা ছাড়া 'বিপন্না 
নারশদের উদ্ধার ও রক্ষার উদ্দেশ্যে তিন 'নারী- 
রক্ষাসাম্মীত' নামে একটি প্রাতিষ্ঠান স্থাপন করে- 
[ছিলেন। রাঁচত গ্রল্থ : “মহম্মদ-চারত', 'বৃদ্ধদেব- 
চাঁরত ও বৌদ্ধধর্মের সধাক্ষপ্ত বিবরণ” । [১,৩১৫, 
৭,৮,১০,২৫,২৬] 

কৃষচন্দ দে (১৮৯৩ - ১৯৬২) কাঁলকাতা। 
িবচন্দ্র। উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে তৃতশয় শ্রেণীতে 
অধ্যয়নকালে চোদ্দ বছর বয়সে দ্াঁষ্টশান্ত হারান। 
ষোল বছর বয়সে শাঁশমোহন দে'র শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করে সঞ্গীতচ্চা শুরু করেন। ক্রমে টপ্পাচার্ 
মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সরোদ কেরামতউল্লা, 
ওস্তাদ বাদল খাঁ, শিবসেবক মিশ্র, দবীর খাঁ, দর্শন 
সং, জমির্দ্দিন খাঁ, কণর্তনীয়া রাধারমণ দাস 
প্রমুখ গুণীদের কাছে সঞ্গীতাশক্ষা করেন। গ্রামো- 
ফোন রেকর্ড, সিনেমা, বেতার, রঞ্গমণ্চ, সঙ্গীত- 
সম্মেলন ইত্যাদিতে 'বাভল্ন রশীতির সঙ্জাত পাঁর- 
বেশন করে বিপুল জনীপ্রয়তার আধকারী হন। 
১৯৩১ খী. প্রাতাঁজ্ঠত রঙমহল 1থয়েটারের পার- 
চালকদের অন্যতম 'ছিলেন। তাঁর দেওয়া সুর রঙ- 
মহল, মিনাভভা ও অন্যান্য থিয়েটারে বিশেষ 
জনীপ্রয় হয়েছিল। বাংলা, 'হিন্দী, উর্দু ও গুজরাটি 
ভাষায় সহম্াধিক গানের রেকর্ড আছে । এক সময়ে 
তাঁর গাওয়া গান বাঙলা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি 
করোছল। কাঁলকাতা ও বোম্বাইয়ের বাভন্ন ছায়া- 
ছবিতে এবং শিশির ভাদুড়শর রঙ্গমণ্ড ও রঙমহলে 
নানা ভুমিকায় আভনয় করেন। ভান একাধারে 



কৃষ্ণচন্দ্র ভর্টাচার্য 

সরপ্রষ্টা, গায়ক, গ্রেনার, অপেরা মাস্টার ও আভ- 
নেতা ছিলেন। 1[৩,২৬,১৪০] 

কৃষ্ণচন্দ্র ভষ্টচার্য 0১৮৭৫ -১৯৪৯)। শ্রীরাম- 
পুর। কেদারনাথ। কাঁলকাতা 'বশ্বাঁবদ্যালয়ের 
অনন্যসাধারণ কৃতী ছান্র 'হসাবে শিক্ষা শেষ 
করে সরকারশ শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করেন। অবসর- 
গ্রহণের পর অমলনেরের ইশ্ডিয়ান ইনস্টীটউট 
অফ 'ফিলসাফর অধ্যক্ষ ১৯৩৩ - ৩৫) এবং পরে 

কাঁলকাতা বশ্বাবদ্যালয়ের দর্শন ভাগের প্রধান 
অধ্যাপকরূপে ১৯৩৫ - ৩৭) বিশেষ খ্যাত অর্জন 
করেন। আধুঁনককালে ভারতীয় দর্শনকে যাঁরা 

তাঁদের অগ্রণী । এমন ক রসতত্বসম্প্কেও তাঁর 
স্বজ্পপাঁরসর আলোচনা মৌলিকতায় ভাস্বর । তাঁর 
চন্তায় বেদান্তদর্শনের ও কান্টের প্রভাব পাঁর- 
লাক্ষত হয়। তাঁর মতে জ্ঞানাত্মক চৈতন্যের চারাট 
স্তর আছে। যথা, ৫১) ব্যবহারিক চিন্তা : ব্যব- 
হারক জগতে প্রত্যক্ষীকৃত বস্তু বা প্রত্যক্ষীভূত 
হয়েছে বলে কল্পিত বস্তু-সম্বন্ধীয় চিন্তা। 

€২) বিশুদ্ধ বস্তুগত চিন্তা : যে চিন্তা বস্তু- 
সম্বন্ধীয় কিন্তু সেই বস্তু প্রত্যক্ষীভূত হবেই 
এমন কোন নিয়ম নেই। 0৩) আধ্যাত্রক চিন্তা : 
যার সঙ্গে বস্তুর সম্পর্ক নেই এবং যা পুরোপ্দার 
আত্মগত। (8) অ-লোৌকিক চন্তা : যা বস্তুগতও 
নয়, আত্মগতও নয়। [৩] 

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (১৮৩৪ - ১৩,১,১৯০৭) 
সেনহাটি-খুলনা। মাণিক্যচল্দ্র। আর্ক অসচ্ছ- 
লতার জন্য উচ্চশিক্ষালাভে অসমর্থ হন। 'পিতৃ- 
হন হয়ে ঢাকায় অপরের আশ্রয়ে প্রতিপাঁলত হন 
এবং ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। প্রথমে ঢাকা বাংলা 
স্কুলে শিক্ষক নিযুস্ত হন। পরে 'মনোরাঞ্জকা" 
“কবিতাকুসমাবলণ', পাকা প্রকাশ" শবজ্ঞাপন? 
প্রভৃতি পা্রকার সম্পাদনা করেন। সবশেষে যশো- 
হর জেলা স্কুলে প্রধান পাঁণ্ডতের কাজ করে 
অবসর নেন (১৮৭৪ -১৮৯৩)। যশোহরে অব- 
স্থানকালে 'দ্বভাষক, ১২৯৩ ব.) সংস্কৃত- 
বাংলা মাঁসক পাত্রকার পারচালক 'ছিলেন। ঈশবর- 
গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' পান্রকায় কবিতা প্রকাশের 
মাধ্যমে সাহতাক্ষেত্রে পরিচিত হন (১৮৫৮)। তাঁর 
বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'সন্ভাবশতক' ফারসী কাব 
হাফেজ অব্লম্বনে রাঁচিত এবং সরল ও ধর্মভাব- 
পূর্ণ। এছাড়া প্রকাশিত গ্রম্থ : “মোহনভোগ” 
'কৈবলা-তত্' এবং 'রাসের ইতিবৃত্ত । [১,৩,৭, 
২৫,২৬] 

কৃষ্ণচন্দ্র িজ্তী (১৮০৭ - ১৮৫০)। কৃষ্ণচন্দ্র 
ও তাঁর 'পিতা মনোহর দু'জনেই অক্ষর ও প্রাতীবম্ব- 

[৯৫ ] কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ 

খোদাই বিদ্যায় বিশেষ দক্ষ 'ছিলেন। সঈসার ওপর 
অক্ষর ও কাঠের ওপর প্রাতীবম্ব খোদাইয়ের কাজে 
তান যেমন পারদর্শী ছিলেন তেমনই সোনা-রূপার 
ওপর সূক্ষর কাজের অলঙুকার 'ির্মাণেও নিপুণ 
ছিলেন শ্রীরামপ্রে পিতৃ-প্রাতিষ্ঠিত যল্তালয় থেকে 
যে পাঞ্জকা প্রকাঁশত হত তার সমস্ত প্রাতীবম্বই 
তান জে তৈরী করতেন। স্বয়ং উদ্ভাঁবত 
লোৌহময় যন্দ্ের সাহায্যে তানি পুস্তকাদ প্রকাশ 
করতেন । প্রথম বাংলা অক্ষর-প্রস্তুতকারণ পণ্চানন 
কর্মকার তাঁরই মাতামহ ছিলেন। [৬৪] 

কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১৭১০ - ১৭৮২) কুষ্ণনগর-_ 
নদীয়া । রঘুনাথ। কূটকৌশলশ রাজা কৃষ্ণচন্দ্ু 
রাজ্যলাভের সূচনায় পিতৃব্যকে বাণ্চত করে সম্পাত্ত 
আঁধকার করেন। তাঁর রাজত্বকালে বাঙলায় মুসল- 

মান শাসন থেকে ইংরেজ শাসন প্রবাতত হয়। 
এই রাজনোতিক পাঁরবতনে তান ইংরেজদের সঞ্গে 
মিতা করেন এবং 'সরাজ-িতাড়ন পর্ব সমাধা 
করে 'রাজা' থেকে 'মহারাজা'র পদবীতে উন্নীত 
হন। জানা যায়, কৃতজ্ঞতাস্বর্প ক্লাইভ তাঁকে পাঁচাঁট 
কামান উপঢোৌকন দেন। সেই কামান আজও কৃষ্ণ- 
নগর রাজপ্রাসাদের শোভাবর্ধন করে। পরে খাজনা 
আদায়ের গাঁফলাতর আভযোগে নবাব মীর- 
কাঁশমের আদেশে মুঙ্গের দুর্গে অন্যান্য ষড়যল্নশর 
সঙ্গে বন্দী হলে ইংরেজদের সহায়তায় তাঁর প্রাণ- 
রক্ষা হয়। গুণগ্রাহী কৃষফচন্দ্রের রাজসভায় গোপাল 
ভাঁড়, ভারতচন্দ্র প্রভীতি গুঁণজনের সমাবেশ ছিল। 
এছাড়া হাঁররাম তকাঁসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পাত, 
বাণেশবর বিদ্যালগ্কার, জগন্নাথ তকপপ্টানন, রাধা- 
মোহন গোস্বামী, কাবি রামপ্রসাদ সেন প্রভৃতি 
গৃণজনকে বাত্ত অথবা নিচ্কর জমি দান করেন। 
কৃষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছায় ভারতচন্দ্রু 'অন্দামগ্গল' কাব্য- 
রচনা করেন। তান নাটোর থেকে কয়েকজন মৃৎ- 
িজ্পীকে আনেন। তাদের দ্বারাই পরবর্তী কালে 
কৃষ্ণনগরের মৃত্থীশল্পের খ্যাতি সবর ছাঁড়য়ে পড়ে । 
তান বাঙলা দেশে জগদ্ধান্রী পূজার প্রচলক। 
ব্গীর ভয়ে শশবাঁনবাস' নামে নূতন রাজধানন 
ানর্মাণ করেন। রক্ষণশীল হল্দু ছিলেন। রাজ- 
বল্পভ স্বীয় কন্যার বৈধব্য-কম্ট দেখে 'বিধবা-ীববাহ 
প্রচলনের চেম্টা করলে কৃষচন্দ্রের গোপন 'বিরো- 
1ধতায় তা ব্যর্থ হয়। সংস্কৃত ও ফারসণ ভাষায় 
সুপশ্ডিত এবং সঞ্গীতজ্ঞ ছিলেন। [১,২,৩,৭, 
২৫,২৬,৪৮] 

কৃফচন্দ্র সিংহ (১৭৭৬ - ১৪.৫.১৮২২) নি 
মুর্শিদাবাদ কান্দীর জামদার, পাইকপাড়া রাজ- 
বংশের অন্যতম পূর্পুরুষ ও দেওয়ান গঞ্গা- 
গোবিন্দের পৌনঘ। কিছুকাল কটক ও বর্ধমানে 



কফচস্্র ্দৃতিতার্থ 

দেওয়ানর কাজ করেন। পরে দেওয়ানী ছেড়ে 
"দয়ে পৈতৃক জমিদারী দেখাশুনা করতে থাকেন। 
কোন একসময় সায়াহে গৃহে ফেরার পথে অকস্মাৎ 
[নদ্রামগন ছিপিতার উদ্দেশে এক রজক-কন্যার “উঠ 
বাবা, বেলা যায়, এই আহ্বান শুনে তার মনে 
বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং সংসারধর্গ ত্যাগ করে 
বরাবর ব্রজধামে চলে যান। বন্দাবনে ২৫ লক্ষ 
টাকা বায়ে এক মান্দির 'নর্মাণ করে সেখানে 
'কৃষচন্দ্রমা' নামে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং 
লালাবাবূর কুঞ্জ নামে একাঁট অন্নসন্র খোলেন। 
তা ছাড়া দহু'লক্ষ টাকা ব্যয়ে মথুরায় রাধাকুণ্ড ও 
শ্যামকুপ্ড সংস্কার করেন। সদনজ্ঠানের জন্য উত্তর 
ভারতে 'লালাবাবু, নামে খ্যাত হন। ৪০ বংসর 
বয়সে তিনি মাধুকরী বৃত্ত গ্রহণ করেন। পরে 
কুফদাস বাবাজী তাঁকে দীক্ষা দেন। বাঙলা ও 
উত্তর প্রদেশে তাঁর বিশাল জামদারী তরি পত্নী 
কাত্যায়নন দেবী দেখাশুনা করতেন। বক্দাবনে 
মৃত্যু । 1১,৭,২৫,২৬,৬৪) 

কৃষচন্দ স্মাতিতীর্থ (১২৯২- ২৫.১.১৩৪৩ 
ব.) ফাঁরদপুর। বিদ্যাশিক্ষার্থ কাঁলকাতায় আসেন 
এবং স্মাতশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তান পপ. এম. 
বাগচী পাঁঞ্জকার অন্যতম ব্যবস্থাপক, “দেবযান?, 
সাপ্তাঁহক সংস্কৃত পান্রকার সম্পাদক, সংস্কৃত 
মহামন্ডলে'র অন্যতম প্রাতিষ্ঠাতা এবং 'সারস্বত 
লাইব্রেরখ ও 'হরিহর লাইব্রেরী" নামক গ্রন্থ- 
বিপণির প্রাতিষ্ঠাতা ছিলেন। [৫7 

ক্চদয়াল চন্দ ১২০১-১২৮৮ ব) পাঁচথাঁপ 
মুর্শিদাবাদ । দীনবন্ধু । সবর্ণবণিক জাতিভুস্ত 
ছিলেন। চতুষ্পাঠশতে ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার ও 
শ্রীমদ্ভাগবতে ব্মংপাত্ত অর্জন করেন। পাঁচথুপর 
কষ্হার হাজরার নিকট কীর্তন শেখেন। ভাগবত 
পাঠ এবং কীর্তন গানে সমান দক্ষ ছিলেন। 
মনোহরশাহী সুরের এই শীবখ্যাত কীর্তনীয়া 
চাল্দজশ' নামে সুপারাচিত ছিলেন। [২৭] 

কফদাস (দুঃখী বা দুঃখনী)। খ্যাতনামা 
পদাবলী-রচয়িতা। তিনি পদাবলণ ছাড়াও 'অদ্বৈত- 
তত্ত', 'উপাসনা-সার-সংগ্রহ” এবং 'বৃল্দাবন-পারক্রম' 
প্রভাতি গ্রন্থ রচনা করেন। শ্যামাদাস বা শ্যামানন্দ 
পুরণ নামেও পরিচিত 'ছিলেন। 1১] 

কফদাপ কবিরাজ (আনু. ১৫৩০- ১৯৬১৫)। 
ঝামটপুর-বর্ধমান। ভগ্ীরথ। প্রথমে কিছাঁদন 
গ্রামের পাঠশালায় অধায়ন করে, পরে সংস্কৃত ব্যাকরণ 
ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। ২৬ বছর বয়সে 
সংসার ত্যাগ করে বৃন্দাবনে বাস করেন এবং 
রঘনাথ দাসের নিকট বৈফবধর্মে দশক্ষাগ্রহণ করেন। 
কৃফামৃত গ্রল্থের টীকা এবং গোবিন্দ লীলামৃত' ও 

[ ৯৬ ] কৃষদাস পাল 

'ভাগবতশাস্ত-গঢঢ-রহস্য গ্রন্থের রচায়তা। জীবনের, 
শ্রেম্ঠ কীর্তি বৃদ্ধ বয়সে দীর্ঘকালের পাঁরশ্রমে 
রচিত আড়াই হাজার শ্লোক-সমান্বিত 'চৈতন্য- 
চাঁরতামৃত' গ্রন্থটি । এই গ্রন্থে চৈতন্যদেবের শেষ- 
জীবনের কথা, তাঁর 'দব্যোল্মাদ 'িবশেষভাবে বার্ণত 
হয়েছে। এই গ্রল্থ জীব গোস্বামীর মনঃপুত 'ছিল 
না বলে শোনা যায়। কৃষ্দাস তাঁর 'প্রয় শিষ্য 
মুকুন্দ দত্তের সঙ্ঞে গ্রন্থের এক প্রাতাঁলাপ বাঙলা 
দেশে পাঠান। পথে বকিড়া-বিফুপুরের রাজা 
হাম্বীর অমূল্য সম্পদ জ্ঞানে গ্রল্থ-পেঁটিকা লুঠ, 
করেন। এই সংবাদে শোকার্ত কৃষ্ণদাস রাধাকৃণ্ডে 
ঝাঁপ 'দয়ে আত্মহত্যা করেন। [১,২,৩,২৬,২৬] 

কৃষ্ণদাস পাল, রায়বাহাদূর, সি.আই.ই. ১৮৩৮ - 
২৪.৭.১৮৮৪)। কাঁসাঁরপাড়া--কিকাতা । ঈ*বর- 
চন্দ্র। প্রখ্যাত সাংবাঁদক, বাগ্মী ও রাজনশীতিজ্ঞ। 
দারদ্র পারবারে জল্ম। ওরিয়েন্টাল সোঁমনারীতে 
পাঁচ বছর এবং 'হন্দু মেত্রোপালটান কলেজে তিন 
বছর (১৮৫৪ -$৭) অধ্যয়ন করেন। কলেজে 
ছাল্লাবস্থায় ক্যালকাটা 'িলটারার রি ডিবেটিং 
ক্লাব" প্রীতষ্তা করেন। তাঁর রাঁচত এদ ইয়ং বেঙ্গল 
[ভিশ্ডিকেটেড' প্রবন্ধ ৯৮৫৬) সে-যূগে বিশেষ 
আলোড়ন সাষ্ট করোছিল। হারশ মুখাজশী সম্পা- 
[দিত “হন্দু প্যাত্্রিয়ট' পান্রকার আদর্শে ণদ ক্যাল- 
কাটা মাল্থলশ ম্যাগাঁজন' প্রকাশ করেন। সহযোগশ 
ছিলেন শম্ভুচন্দ্র মুখার্জী । দিছুদিন জজকোর্টে 
অনুবাদকের কাজ করেন এবং কর্মছ্যাতির পর 
সাংবাঁদকতা শুরু করেন। ১৮৬১ খু, “হন্দু 
প্যা্রিয়ট' পান্রকার সম্পাদক হন। একাদক্লমে হ৩ 
বছর সম্পাদনায় তৎকালীন রাজনশীততে তাঁর প্রভাব 
বিস্তার লাভ করে। 'ইলবার্ট 'িবল', ইমিগ্রেশন, 
বল”, 'ভার্নাকুলার প্রেস অত্যান্ত” ইত্যাদ আইন 
প্রণয়নের সময় নিজ সংবাদপন্রে চা-শ্রামকদের পক্ষে, 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতার 'বষয়ে ও দেশীয় ডেপুটি 
ম্যাজিস্ট্রেটদের সপক্ষে প্রবন্ধ রচনা করে জনাপ্রয় 
হয়োছলেন। 'ইমিগ্রেশন 'বিল' দ্বারা চা-শ্রীমকদের 
নির্যাতন প্রতিবাদে কৃষ্দাস এই বিলকে 
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করেন। ক্রমে তান সমাজে প্রাতীষ্ঠত ও রাজনশাতিভ্ 
'হসাবে পাঁরাঁচত হয়ে পরশ হীন্ডয়ান আসো- 
সিয়েশনোর সহ-সম্পাদক থেকে স্থায়ী সম্পাদক 
হন। 'মিউীনাসপ্যাল কাঁমিশনার, জাঁস্টস অফ ?দ 
পীস, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও ১৮৮৩ 
খু. 'বেষ্গল টেন্যান্সি বিল” নিয়ে বিতকেরি সময় 
তিনি জমদার-শ্রেণীর প্রাতভুরূপে 'ভারতবর্ষশয় 
ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। [৯,২, 
৩,৭,৮,২৫,২৬] 



কফদাস বাবাজশ 

কুফদাস বাবজশী। লালদাস নামেও পাঁরাঁচিত 
ছিলেন। কৃষচন্দ্র সিংহের লোলাবাবু) দীক্ষাগৃরু। 
[তান নাভাজন 'বিরাচিত 'হন্দী গ্রল্থ “ভন্তমাল'-এর 
বঙ্গানুবাদ করেন। বহু তন্তু বৈষবের জশবনণ ও 
বৈষবদের বহ7 গ্রন্থের তত্বসমূহ তাঁর অনুবাদ- 
গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। বৃন্দাবনে এই নামে 
একাধিক সিদ্ধ বৈফব গ্রল্থকর্তার সন্ধান পাওয়া 
যায়। তল্মধ্যে একজন 'প্রার্থনামৃত-তরাঁঙ্গণণ” নামক 
বাংলা এবং “ভাবনা-সার-সংগ্রহ' নামক সংস্কৃত 
গ্রন্থের সঞ্ফলক। তাঁরই 'নধ্বারিত ভজন-পদ্ধাতি 
ব্রজে অনুসৃত হয়। [১.৩] 

কৃষদাস রায়। কুলকুঁড়-বারভূম। ১২৬২ ব. 
এঁ গ্রামের সাঁওতাল বিদ্রোহের ঘটনাবলী অব- 
লম্বনে 'বীরভূমির সাঁওতাল হাগ্গামার ছড়া” গ্রল্থ 
রচনা করেন। [২] 

কৃষদাস লাডীড়য়া (১৫শ শতাব্দী) লাউড়- 
নবগ্রাম-ল্লীহট্র। গৃহস্থাশ্রমের নাম 'দব্যাসংহ | 
শ্রীহট্র জেলার লাউড় পরগনার রাজা 'ছলেন। 
অদ্বৈত মহাপ্রভুর পিতা কুবের তকর্পণানন তাঁর 
মল্লী ছিলেন। কুবের পাণ্ডিত রাজকার্য থেকে 
অবসর 'নিয়ে শান্তিপুরে বাস করেন। 'দব্যাসংহ 
সেখানে এসে অদ্বৈত মহাপ্রভুর কাছে ভান্তধর্মে 
দীক্ষা নিয়ে বাকী জীবন শাল্তিপুরেই কাটান। তাঁর 
বাসের জন্য 'নার্মত পহম্পোদ্যান ফন্ল্লবাট নামে 
পাঁরাঁচিত। 'তীন প্রত্যক্ষদ্ষ্ট ঘটনামূলক অদ্বৈতা- 
চার্যের জীবনী 'বাল্যলীলাসত্রম্: গ্রন্থের রচাঁয়তা । 
তা ছাড়া "বফভান্ত রক্তাবলণ' গ্রল্থ 'তাঁন পাঁচালশ 
ছন্দে বঙ্গানুবাদ করেন। [১,৩,২৫,২৬] 

কদাস লাহা। কলিকাতা । দুর্গাচরণ। বিখ্যাত 
ব্যবসায়ী পাঁরবারে জন্ম । নিজেও সুযোগ্য ব্যবসায়ী 
ছিলেন। ১৯০৭ খু. কাঁলকাতার শোরফ হন। 
সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতি তহবিলে ৫& হাজার টাকা 
দান করেন ও ১৯১০ খু. 'রাজা” উপাধ পান। 
১৯১১ খু. তান চুণ্চুড়ায় জল-সরবরাহ-ব্যবস্থার 
জন্য ৮০ হাজার টাকা, ১৯১২ খী, রিপন 
কলেজের উন্নয়নের জন্য ১৫ হাজার টাকা এবং 
১৯৯৩ খন, বর্ধমানে বন্যাপশীড়তদের সাহায্যের 
জন্য ৫& হাজার টাকা দান করেন। কাশী হিন্দু 
বিশ্বাবদ্যালয়ে তাঁর দানের পাঁরমাণ ৭৫ হাজার 
টাকা । [১] 

কফদাস সার্বভৌঙ্দ আনু. ১৯৬শ শতাব্দীর 
প্রথমার্ধ) নবদ্বীপ 1 শবানন্দ। রঘুনাথ শরো- 
মণির গ্রল্ধের টীকাকার। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা 
করেন। তাঁর বংশে ২৫০/৩০০ বছরে প্রায় ৭০ 
জন মহাপশ্ডিত জল্গগ্রহণ করেছেন। তিনি সম্ভবত 
ভবানন্দ সিম্ধাল্তবাগশশের ন্যায়গূরু ছিলেন । [৯০] 

[৯৭ ] ককফধন বন্দ্যোপাধ্যায় 

কষদাস সেনগুপ্ত (2-১৭৬৪)। রাজা রাজ- 

বল্পভ। পিতার দ্বিতীয় পুত্। সিরাজ কর্তৃক পিতা 

কৃষদাসও অত্যন্ত প্রাতপাঁত্তশালী হয়ে ওঠেন এবং 
বাঙলার তৎকালীন যড়যন্্মূলক রাজনীতিতে 
প্রবেশ করেন। আলীবর্দশর আমলের প্রাতপ্াস্ত- 
শালী 'নিবাইস মহম্মদের পত্রী ঘসোঁট বেগম 'নজ 
পালিত পূনুত্র এক্রামউদ্দৌলার জন্য বাঙলার 'সংহাসন- 
লাভের চেস্টা করলে রাজবল্লভ তাঁকে সাহায্য করেন। 
সিরাজের অপসারণের পর মীরজাফর নবাব হলে 
রাজবল্পভ তাঁর প্রধানমল্তশ এবং কৃষ্দাস ঢাকার 
নায়েব নবাব হন । পরে কফদাস রাজাবাহাদুর উপাধি 
লাভ করেন ও পিতা অন্য কার্ে নিযুন্ত হলে 
নবাবের প্রধানমন্ত্রী হন। মীরজাফরের পর মশর- 
কাশিম নবাব হয়ে রাজবল্পভ, কৃষ্দাস ও অন্যান্য 
ষড়যল্লকারীদের মু্গের দুর্গে বন্দী করে রাখেন। 
পরে [পিতা-পৃত উভয়ই নিহত হন। [১,২] 

কষধন দে (2-৩০.৩.১৯৭৩) আঝাপুর-- 
বধমান। কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক 
'ছিলেন। কৃষধধন কাব নামে খ্যাত। 'ব্যথার পরাগ, 
তাঁর বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ। ছোটদের জন্য তাঁর রাঁচত 
সমাদৃত পুস্তক : ণলাঁপলেখা”, 'রঘুবংশের গল্প, 

দয় কথা” ইত্যাঁদ। তাঁর শতাধিক কবিতা-সংবলিত 
প্রণয় গাঁতিমালা” মৃত্যুর সময় অপ্রকাশিত 'ছিল। 
পথ-দুর্ঘটনায় মৃত্যু। [১৬] 

কৃষধন বন্দ্যোপাধ্যায় (মার্চ ১৮৪৬ - ২০২, 
১৯০৪) কলিকাতা । হেয়ার স্কুল ও 'হন্দু 
কলেজের ছান্র। ১৮৬২ খা. বাক্তসমেত এপ্ট্রাদ্স 
পাশ করেন? ১৩ বছর বয়সে মধ্সদন-রাচিত 
শামম্ঠা' নাটকে নামভূমিকায় আভিনয় করে (৩.৯, 
১৮৫৯) সুনাম অর্জন করেন। এই সত্বে সঙ্জগাত- 
শিক্ষক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সঙ্গে পাঁরচয় হয় 
এবং তাঁর শিষ্যত্গ্রহণ করেন। ক্রমে ধ্রুপদ, খেয়াল 
ও দেশ শিক্ষকের কাছে পিয়ানো এবং গোয়া- 
িয়রে সেতার শেখেন। কর্মজীবনে প্রথমে গোয়া- 
িয়র রাজস্কুলে শিক্ষকতা (১৮৬৫) করার 'তিন 
বছর পর কুচাবহারের স্ট্যা্প আফসার এবং 
১৮৭২ খপ. ডেপাঁটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ লাভ 
করেন। কিন্তু সঞ্গতচর্চায় ব্যাঘাত ঘটায় কর্মত্যাগ 
করেন। কলিকাতায় সঞ্গঈত-বিদ্যালয় প্রাতিষ্ঠায় এবং 
গ্রেট ন্যাশনাল থয়েটার ঘিমিনাভণ) ইজারা 'নিয়ে 
ব্যবসায়ের চেষ্টা করে তিনি অকৃতকার্য হন। পূনরায় 
চাকার নিয়ে কুচাবহার যান। পরে গোৌরাপুররাজ 
প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়ার সঞ্গশতাঁশক্ষক নিযুক্ত হন। 
এখানেই মৃত্যু । তাঁর রচিত 'বশ্পোকতান, ১৮৬৭) 
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একতান-বাদন বিষয়ে বাংলা ভাষার প্রথম গ্রল্থ। 
ভারতখয় সঞ্গগতে পাশ্চাত্য স্বরসংগাতির হোরমান) 
প্রয়োগ-বিষয়ে তাঁর পহন্দঃস্থানী এয়ার আরেনজড 
ফর '্দ িয়ানোফটে” গ্রল্ধে তিনিই প্রথম 
আলোচনা করেন (১৮৬৮)। সঙ্গীত-বিষয়ে 
তাঁর গবেষণার শ্রেণ্ত অবদান 'গীতসূত্রসার' ৫ 
থণ্ড)। বিখ্যাত মহারাম্ট্রীয় সঞ্গীতশাস্তী ভাত- 
খণ্ডে গীতসত্রসার' পাঠের জন্য বাংলা শেখেন। 
রাঁচত অন্যান্য গ্রন্থ : "ঈনের হাতহাস', "সঙ্গীত 

প্রভৃতি । তাঁর গ্রল্থাবলণী এবং তাঁর অনুসৃত রেখা- 
মাতিক স্বরালাপ (স্টাফ নোটেশন) পাশ্চাত্য 
সঙ্গীতে তরি বিশেষ ব্যৎপাস্তর পাঁরচায়ক। 
[৩,৫৩] 

কৃফণলাথ ন্যায়পণ্ঠানন, মহামহোপাধ্যায় ১২৪০ - 
২৬.৮.১৩১৮ ব.) পবস্থলী-নবদ্বীপ। এই 
অসাধারণ পাণ্ডত স্বীয় পাঁণ্ডিত্যে ও 'নিরপেক্ষতা- 
গুণে শ্রীভারত ধর্মমহামন্ডলের ব্যবস্থাপক পদে 
প্রাতিষ্ঠত হন। নবদ্বীপরাজ কর্তক 'তাঁন নব- 
দ্বীপের প্রধান স্মাতের পদে বহাাদন আঁধাত্তত 
ছিলেন। নিজের বাড়তে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে 
কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি, মীমাংসা প্রভাতি শাস্নের 
অধ্যাপনা এবং চচ্ণ করতেন। 'কিপরাঁদ স্তোন্র” 
“আভিজ্ঞানশকুন্তলম', এমলমাসতত্', 'বেদান্ত- 
পারভাষা', 'মীমাংসান্যায়প্রকাশ', নঅর্থসংগ্রহ' 
প্রভীতির সটশক সংস্করণ প্রকাশ করেন। 'বাতদূত', 
'স্মণতিশিদ্ধান্ত', 'বিহল্ম্ধবোধ', শ্যামাসন্তোষ 
প্রত্ভৃতি তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রল্থ। ১৮৯১ 
থুখ, তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। 
[১,৩,১৩০] 

ক্পাদ (কহুদ-পা বা কাহু-পা)। দেবপালের 
সমসামায়ক জালম্ধরণপাদের শিষ্য এবং নাথপল্থণ 
ও সহজিয়াপল্থখদের অন্যতম ও সোমপুর বিহারের 
আচার্য ছিলেন। তাঁর বাঁড় ছিল পাদুনগর বা 
বিদ্যানগর। তান ৫০ খানিরও বোঁশ গ্রল্থ রচনা 
করেন। আঁধকাংশই বন্জ্রযান সাধন-সম্পাঁকর্ত। তা 
ছাড়া চর্যাগণাতি প্রোচীন বাংলা ভাষায় লাঁখত 
আঁদগ্নল্থ) গ্রন্থে তাঁর ১০টি গীতি আছে। কৃফণা- 
চার্য রচিত 'দোঁহাকোষ' পাণ্ডত হরপ্রসাদ শাস্তশ 
কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে প্রকাঁশত হয়েছে । এই মহা- 
পণ্ডিতের রাঁচত 'হে বস্ত্র পাঞ্জকা' নামে একখান 
পধীথ কোম্ত্িজ বিশ্বাবদ্যালয় গ্রন্থাগারে রাঁক্ষত 
আছে। [১,৬৭] 

কক্পাল। শ্রীরামপূর-হুগলখ । তল্তুবায় বংশ- 
জাত কৃষপাল বাঙালীদের মধ্যে সর্বপ্রথম খখম্ট- 
ধর্মে দীক্ষাগ্রহণকারশী। ১৮০০ খুশী. উহীলিয়ম কেরখ 
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এই দীক্ষাকার্য বাংলা ভাষায় সম্পন্ন করেন। কৃষণ- 
পালের কন্যার সঙ্গে খু ীষ্টধর্মীবলম্বী ব্রাহ্মণবংশশয় 
এক যুবকের বিবাহ হয়। ১] 

কফ্প্রসাদ বসাক (১২৭৩ - ১৩৪৪ ব.) ঢাকা। 
প্রখ্যাত 'শিক্ষান্রত। ব্রাহ্মনেতা নবকাল্ত ঢট্রো- 
পাধ্যায়ের সংস্পর্শে এসে ব্রান্গধর্মের প্রাতি আকৃষ্ট 
হন। 'সাঁট কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে নব- 

তঁণ্ঠিত ব্রাহ্ম বাঁলকা 'শিক্ষালয়ের প্রধান শিক্ষক 
[নিযুক্ত হন। পরে দীর্ঘকাল লক্ষেণীতে 'আ্যাডভোকেট, 
পান্তকার সম্পাদক 'ছিলেন। ?গাঁরাডতে বাঁলকা 
ধবদ্যালয় স্থাপন করেন। লোড অবলা বসুর সহ- 
কার্মরূপে নারী শিক্ষা সামাতর মাধ্যমে অনাথা 
িধবাদের অর্থকরী শিক্ষা দেবার, চেম্টা করেন 
এবং তাঁরই উদ্যোগে সামাতর তত্বাবধানে 'বাভন্ন 
জেলায় প্রায় দুইশত প্রাথামক বিদ্যালয় স্থাঁপত 
হয়। [১] 

কৃষ্ণীবহারশ সেন নেভে. ১৮৪৭ -মে ১৮৯৫)। 
কলিকাতা । প্যারীমোহন । ব্রাঙ্দনেতা কেশব সেনের 
অনুজ । মেধাবী ছান্র 'ছিলেন। প্রবোশকায় বাঁত্ত 
পান এবং এম.এ. পরীক্ষায় সর্বেচ্চ স্থান আঁধকার 
করেন। কর্মজীবনে প্রথমে 'শক্ষকতা করেন। পরে 

জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষ এবং শেষে জয়পুরের 
শিক্ষাকর্তা 'নযুন্ত হন। ১৮৮৩ খু, আবগারণ 
[ভাগের উচ্চপদ লাভ করেন। ইন্ডিয়ান মিরর", 
'সানূডে মিরর' এবং শু িবারেল আ্যান্ড দি নিউ 
ডিস্পেন্সেশন' পান্িকার সম্পাদক 1ছিলেন। শবধবা 
বিবাহ” নাটকে একাঁট ভূমিকায় সুনাম হয় এবং 
সেই সূত্রে ঠাকুরবাঁড়র গ্ণেন্দ্রনাথ ও জ্যোতারল্দ্- 
নাগের সাহচর্য লাভ করেন। নাট্যসামাতির সদস্য 
ও নাট্যাশিক্ষক ছিলেন। ১৮৮২ খন. রবীন্দ্রনাথের 
সঙ্গো “সারস্বত সমাজে'র যুগ্ম-সম্পাদক নিষ্ত্ত 
হন। 'সাধনা' পাত্রকার অন্যতম 'বাঁশস্ট লেখক 
1ছলেন। তাঁর 'লাখিত 'বৃদ্ধচাঁরত' ধারাবাহকভাবে 
সাধনায় প্রকাশত হয়। প্রকাঁশত অন্যান্য গ্রশ্থ : 
'অশোকচাঁরত" এবং 'কাঁবতামালা,। কেশব সেনের 
মৃত্যুর পর তাঁরই চেষ্টায় কাঁলকাতা টাউন হল ও 
আলবার্ট হলে কৈশবচন্দ্রের তৈলাচন্র রক্ষার এবং 

হয়। [১১৩] 
কফভামনশ দাস (১৯৮৬৪ - ১৭,২,৯৯১৯) 

চুয়াডাঙ্গা নদীয়া । স্বামী--দেবেন্দ্রনাথ । অধ্যাপক 
স্বামীর সঙ্গে চৌদ্দ বছর বলাতে বাস করেন। 
একই বছরে স্বামী ও একমান্র সন্তান হারিয়ে 
তান ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের সেবাকাজে আত্ম- 
নিয়োগ করেন। অভ্যস্ত গবলাসবাহূল্য ত্যাগ করে 
তিনি মোটা খন্দরের শাড়ী পরে খাল পায়ে 



রুষ্মাশিক্য 

কাঁলকাতার পথে পথে ঘরে পর্দানশনন মেয়েদের 
[শক্ষা-ব্যাপারে উৎসাহ 'দিতেন। তাঁরই উদ্যোগে 
মণ্ডলের 'তিনাট কেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব হয়। 
এই সব কেন্দ্রে বাংলা, ইংরেজণী, ইতিহাস, ভূগোল, 
অঙ্ক, সেলাই, হাতের কাজ, সঙ্গীত ও যল্তবাদন 
শিক্ষা দেওয়া হত। মণ্ডলের নিয়মিত আঁধবেশনে 
বাবধ আলোচনা চলত ও সরলাদেবীর পারচালনায় 
“ভাই চম্পা” ও “নবোঁদতা” নাটক দুশটর আভনয় 
হত। ১৯১৬ খী, তান একটি বিধবা আশ্রমও 
স্থাপন করেন। স্কুল কলেজের শিক্ষালাভ না করেও 
কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরাক্ষক নিষুন্ত হয়ে- 
ছিলেন। তাঁর 'াখত বহু সুঁচান্তিত সন্দর্ভ 
'ভারতাঁ” 'সাহিত্য', 'সখা" “প্রদীপ”, প্রবাসণ' প্রভাত 
পাল্রকায় ছাঁড়য়ে আছে। 1তাঁন কাঁলকাতার প্রাসদ্ধ 
আইন-ব্যবসায়ী শ্রীনাথ দাসের পূত্রবধৃ। [১,৪৬] 
কৃফমাণিক্য (2- ১৭৮৩) নিপুরা। ত্রিপ্রাধি- 

পাতি মুকুন্দমাণিক্য। পিতার মৃত্যুর পরই তানি 
[সংহাসন আঁধকার করতে পারেন 'নি। ?সংহাসন 
নিয়ে অনেক হাতবদলের পর রাজ্য পেয়ে 'তাঁন 

সামসের গাজীকে ধংস করেন। তাঁর রাজত্বকালে 
প্লিপুরার সমতল অণ্চল ইংরেজ-রাজ্যভুস্ত হয়। তাঁর 
সময়েই কুঁমল্লার সতর রত্রমান্দির প্রাতিন্ঠত হয়। 
জীবনের প্রধানকীর্তি- চৌোদ্দগ্রামের নমশদ্র পাল্কী- 

করা। [১] 
ক্মোহন দাস (১৯শ শতাব্দী)। ইংরেজী 

শিক্ষার প্রথম যুগের সংবাদপন্র-পঁরচালক কৃষ্ণ- 
মোহন ১২৩০ ব. কার্ত্ক মাসে "সম্বাদ 'তিমির 
নাশক' পন্রিকা প্রকাশ করেন। এই পান্রকাট 
১২৩৭ ব. পর্যন্ত চলোছিল। উদারমতাবলম্বীদের 
সমালোচনা করাই এই পান্রকার একমান্ত উদ্দেশ্য 
ছিল। [১] 

কৃষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেন্ড (২৪৫. 
১৮১৩ -১১.৫.১৮৮৫) শ্যামপুকুর_ কাঁলকাতা 
মাতুলালয়ে জল্ম। জীবনকৃষ্ণ। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, 
খওম্টধর্মপ্রচারক ও বহুভাবাবিদ। পটলভাঙ্গা 
€হেয়ার) স্কুলের বৃত্তিভোগী ছাত্র হিসাবে ১৮২৪ 
খু, হন্দু কলেজে প্রবেশ করে কৃতিত্বের সঙ্গে 
১৮২৯ খী. পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। এ বছরই 
পটলভাঞ্গা স্কুলের “দ্বিতীয় 'শক্ষক 'নিয্স্ত হন। 
ডিরোজিও অন্প্রাণত 'ইয়ংবেষ্গল' গোম্ঠর 
অন্যতম নেতা ছিলেন। ১৭ অক্টোবর ১৮৩২ খপ, 
ডাফ সাহেবের কাছ 'থেকে খ্ঃম্টধর্মে দক্ষাগ্রহণ 
করেন । ফলে পটলডাঙ্গা স্কুলের চাকার চলে যায়। 
পরে মিশনারী সোসাইটি প্রাতিষ্ঠত মির্জাপুর 

[ ৯৯ ] ক্ককমোহন মজ,সদার 

স্কুলের সংপারিন্টেন্ডেন্ট নিষৃন্ত হন। ১৮৩৩ খু, 
একটি বালককে খ্্ীল্টধর্মে দশীক্ষত করার অপরাধে 
আভযুন্ত হন। কয়েক বছর পরে তান স্ত্রী, ভ্রাতা 
এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখকে খ্ীষ্টধর্মে 
দীক্ষত করেন। মাইকেল মধুসূদনের ধর্মীন্তর- 
গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর সহায়তা ছিল। ১৮৩৯ খু, 
ক্লাইস্ট চার্চ প্রাতিষ্ঠত হলে প্রথম বাঙ্গাল আচার্য 
নিযুক্ত হন। তিনি বাংলায় উপাসনা করতেন। তের 
বছর কাজ করবার পর ১৮৬২ খ্ী, বশপস 
কলেজের অধ্যাপক হন এবং উন্ত কলেজে বাংলায় 
খওীষ্টধর্ম চর্চা ও দারদ্ুু ছাত্রদের বাঁত্তর জন্য আট 
হাজার টাকা দান করেন। নব্দলের মুখপন্র “দ 
এনক্যোয়ারার, ১৮৩১), ণহন্দু ইউথ, ৯৮৩১), 
গভর্নমেন্ট গেজেট” ৫১৮৪০), “সংবাদ সুধাংশু' 
(১৮৫০) পান্ুকার সম্পাদক ছিলেন । 'জ্ঞানোপার্জকা 
সভা", 'এশিয়াটক সোসাইটি”, 'বেথুন সোসাইটি, 
ফ্যামিলী লিটারারি ক্লাব”, বঙ্গীয় সমাজাবিজ্ঞান 
সভা", “ভারত সংস্কার সভা, প্রভাতি সংগঠনের 
সঙ্গে তাঁর ঘাঁনম্ঠ যোগাযোগ 'ছিল। রাঁচত গ্রন্থ : 
ণদ পারাসিকিউটেড' নোটক), "উপদেশকথা” 'ডায়া- 
লগস্ অন 'দ 'হন্দু ফিলসাঁফ”, 'ষড়দর্শন সংবাদ” 
ণদ এঁরয়ান উইটনেস+, টট এসেজ আজ সাস্ল- 
মেণ্টস্ টু ?দ এরয়ান উইটনেস' প্রভীতি। এ ছাড়াও 
কয়েকাঁট সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকের রচাঁয়তা। ফাঁলি- 
কাতা বিশ্বাবদ্যালয় কর্তৃক “ডন্টর অফ ল' ও সরকার 
কর্তৃক “স.আই.ই.' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৮৬৪ 
খন. বিদ্যাসাগরের সঙ্গে রয়্যাল এীশয়াঁটক সোসা- 
ইটির সভ্য 'নর্বাচিত হন এবং দু'বার কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশনার হয়োছলেন। বাংলা, 
ইংরেজী, সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাঁটন, হিব্রু প্রভাত 
ভাষাভক্কঞ ছিলেন। 'ভার্নাকুলার প্রেস আন্টে'র 
ণবরুদ্ধে অনুষ্ঠিত সভায় (১৭ এ্রাপ্রল ৯৮৭৮) 
তেজোদীপ্ত বন্তৃতা প্রদান করেন। কষফদাস পালের 
উীন্তি : এই) 'হোরিহেডেড পাদ্রে' পেরুকেশ 
পাদার) একজন আত্মমর্ধাদাপূর্ণ উদার স্বদেশ- 
প্রোমক 'ছলেন। ইংরেজী সমর্থন করলেও তরি 
বিশ্বাস ছিল বাংলা ক্রমে শিক্ষার বাহন হবে। [১,২, 
৩,৭,৮,২৫,২৬,৪৫] 

কষ্মোহন ভট্ীচার্য ০১৯শ শতাব্দী)। প্রখ্যাত 
কাঁবয়াল ভোলা ময়রা, নীলু ঠাকুর প্রভৃতির জন্য 
সঙ্গত রচনা করে অর্থেপাজন করতেন। এ 
ছাড়াও তিনি বহু বৈফব সঙ্গণতের রচয়িতা 
িলেন। 1১] 

কৃফমোহন মজার (১৯শ শতাব্দী)। রাজা 
রামমোহন রায়ের বন্ধু এবং ব্রাহ্মসভার সঞ্গীত- 
রচয়িতা । তাঁর রাঁচিত সঙ্গণীতগনলি বৈরাগ্য ও 
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আধ্যাত্মক ভাবমাশ্ডিত । ইংরেজণ, ফারসণ ও সংস্কৃত 
ভাষায় অসাধারণ দখল ছিল। জোড়াসাঁকো এবং 
পাথুরয়াঘাটার ঠাকুর পাঁরবার ও সঙ্গাীঁতানরাগণ 
ব্যান্তর্দের কাছ থেকে মাসহারা পেতেন। 1১] 

কৃষমোহন শাঁল্লক (১৮০১ - ১৮৮৩) চন্দন- 
নগর। ভারত সরকারের জুডিসিয়াল সেক্রেটারীর 
অধশনে কার্জ করতেন। “মুখাজী ম্যাগাঁজন' 
পাত্তকার নিয়মিত লেখক 'ছিলেন। তাঁর রাঁচত 
ব্যবসা-বাঁণজ্য ও অর্থনীত-বিষয়ক প্রবন্ধগুঁল 
চিল্তা ও গবেষণার পাঁরচায়ক। ক্রমশ লহস্তপ্রায় 
দেশখয় শকরা-শিজপ সম্বন্ধে তাঁর 'লাখত প্রবন্ধ 
পাঠ করে তৎকালশন গভর্নর জেনারেল প্রশংসা 
করেন ও মুদ্রণের অনুমাতি দেন। এ ছাড়াও তিনি 
ধবাবধ বিষয়ে বহু পাঁণ্ডত্যপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা 
করেন । রাচত গ্রল্থ : 43191 00150019 01 93677£91 

(০011021610৩ (দুই খণ্ড)। [১] 
কফরাম দাস (আনু. ১৬৬৬-?) নিমতা-_ 

চব্বিশ পরগনা । ভগবতণ দাস। তাঁর রাঁচিত প্রাসদ্ধ 
গ্রন্থ 'কালিকামঞ্গল'। এবদ্যাসুন্দর' রচনায় প্রায় 
পঞ্চাশ বছর পূর্বে এই গ্রল্থ রাঁচিত হয়। এই 'হসাবে 
তিনিই বাংলা কাব্যে বিদ্যাসুন্দর কাহনশ রচনার 
পাঁথকং। রচিত অন্যান্য গ্রল্থাবলশ : “দক্ষিণ রায়ের 
উপাখ্যান", বা 'রায়মগ্াল', “অ*বমেধ পর্ব*, ভজন 
মালিকা" প্রভাতি। (১,২,২০,২৬] 

কফ্ধরাম বস; (১৭৩৩ - ১৮১১) ভড়াগ্রাম-_ 
হঃগলাঁ। দয়ারাম। কলিকাতায় এসে পিতার সামান্য 
মূলধন দিয়ে লবণের ব্যবসায় শুরু করেন। ধিছু- 
কাল পরে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানণর অধীনে হৃগলশর 
দেওয়ানী পান ও প্রচুর অর্থের আধকারব হন। 
বাঙলাদেশ ছাড়া কাশী, কটক, পুরী, ভাগলপুর 
প্রভাতি বহু স্থানে তানি দান ও জনাহিতকর কাজের 
জন্য 'বথাত 'ছিলেন। শ্রীরামপূরের মাহেশের রথ 
তানই প্রাতম্ঠা করেন। তড়াগ্রাম থেকে মথ-রাবাটধ 
পর্যন্তি তাঁর 'নার্মত পথ 'কৃষজাঙ্গাল' নামে পাঁর- 
চিত। পুরীতে জগন্নাথ, বলরাম ও সভদ্রার রথ 
নির্মাণ তাঁর অপর কণীর্ত। এ ছাড়া যশোহরে 
শরীপ্রীমদনগোপাল, বাঁরভূমে প্রীন্রীরাধাকৃফ মূর্তি, 
কাশশতে ও ভাগলপুরে 'শবমান্দর এবং গয়ায় 
রামাশলা সোপানশ্রেণণ প্রভৃতির স্থাপাঁয়তা। বদ্ধ- 
বয়সে কাশশীবাসী হন। [১,২,৪,২৬,৩১] 

কৃফ্ণরাম ভ্রীচার্য (১৭শ-১৮৬শ শতাব্দ) 
মালীপোতা- নদীয়া । আসামের আহমবংশশয় নর- 
পতি রদ্রসিংহ হিন্দু ধর্মানূযায়ী 'ক্রিয়া ও অনু- 
জঠানাদি সম্পাদন করার জন্য ১৬৯৬ - ১৭১৪ খস, 
মধ্যে কৃ্ধরামকে প্রচুর বৃত্ত ও ভূমি দান করে কাষ- 
রূপে আনয়ন করেন এবং তাঁর নিকট শাক্তমন্যে 

[8১০০ ] কৃফণলাল বসাক 

টি 
দৃশক্ষাগ্রহণ করেন। কামাখ্যা মান্দির রক্ষার ভারও তাঁর 
উপর আর্পত হয়। আসামের প্রায় সমস্ত শান্ত তাঁর 
শষ্য । বংশধরগণ 'পার্বতীয়া গোঁসাই' নামে পার- 
গচত। 'ন্যায়বাগীশ' উপাঁধ প্রাপ্ত ছিলেন। [৯] 

কৃফ্ণরাম রাস (2-১৬৯৬)। বর্ধমানের জামদার 
বাবু রায়ের পৌন্র। কৃষরাম ১৯৬৮৯ খ্ডী. সম্াট 
ওরঙ্গজেবের ফরমান অনুসারে জামদারী লাভ 
করেন। এই বংশের পুর্প্রুষ লাহোর-নবাসী 
সঙ্গম রায় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বর্ধমান আসেন। 
কৃষ্করামের আমলে খাঁনত ও প্রাতাষ্ঠত পহচ্কারণণ 
কিষসাগর, নামে খ্যাত। চেতুয়া ও বরদার জমিদার 
শোভা সংহ এবং রাঁহম খাঁর 'মালিত আক্রমণে 
তান নিহত হন। [১৮] 

কৃষ্ণলাল দত্ত (১৮৫১৯ -2) নড়াইল- _যশোহর। 
দবারকানাথ। ১৮৭৯ খু. প্রোসডেল্সী কলেজ 
থেকে অত্কশাস্ঘে প্রথম স্থান আধকার করে বি.এ. 
এবং ১৮৮১ খড়, এম.এ. পাশ করেন। এই বছরই 
সামান্য বেতনে ভারত সরকারের কন্ট্রোলার-জেনারেল 
আঁফসের কেরানীর পদ পান। ১৮৯৪ খ:শ. কম 
দক্ষতার জনা আাসস্ট্যান্ট কন্ট্রোলার-জেনারেলের 
পদে উন্নত হন। ১৯০০- ১৯০২ খশ. মাদ্রাজ- 
সরকারের 'হসাব-পরাক্ষক 'নিষন্ত হয়ে 'মউীনাঁসি- 
প্যালাট-সমূহের জন্য সম্পূর্ণ নূতন ধরনের 
হিসাবপ্রণালৰ প্রবর্তন করেন। অন্যান্য প্রদেশে 
পৃবেইি তিনি "মউীনাসপ্যাল একাউন্টস কোড, 

হিসাব-পরীক্ষক ছিলেন (১৯০৩ - ১৯০৭)। 
১৯০৭ খী, ডাকঘরসমূহের সর্বাধ্যক্ষ নিয্ন্ত 
হন। ১৯০৯ খু. এ বিভাগের সহজ 'হসাবপ্রণালধ 
প্রবর্তনের জন্য ভারপ্রাপ্ত হন এবং ১৯৯৯০ খএখ. 
আাকাউল্ট্যান্ট-জেনারেল দির্বাচিত হন। একই 
সঙ্জো বিশেষভাবে মল্যবাদ্ধ-তদল্তের কাজে তাঁকে 
নিষূন্ত করা হয়। ১৯১৩ খশ. মাদ্রাজের প্রধান 
হিসাবরক্ষক হন এবং ১৯১৫ খু. ভারত সরকারের 
সুপারশক্রমে মহীশুর সরকার তাঁকে রাজস্ব- 
সম্বন্ধীয় বিশেষ কর্মচারী নিষুন্ত করেন। ১৯১৮ 
খটী. কলিকাতা বিশবাবদ্যালয়ের রোঁজস্ট্রার নিযুত্ত 
হন। এ ছাড়া কাঁলকাতা কর্পোরেশনের মনোনগত 
সদস্য, হিন্দু ফ্যামাল আ্যানায়াট ফান্ডের কর্মধ্ক্ষ 
এবং কারমাইকেল হাসপাতালের ট্রাস্টখ 'ছিলেন। 
[১,৫] 

কষ্খলাল বসাক €২১.৪.১৮৬৬ -১৯.১০, 
৯৯৩৫) আঁহারিটোলা--কাঁলকাতা। শোভারাম 
বসাকের বংশধর । বাল্যকাল থেকেই ব্যায়াম অভ্যাস 
করে অল্পকালের মধ্যেই জিমন্যাস্টিক-স-এ দক্ষতা 
অর্জন করেন। ১৭ বছর বয়স থেকেই শোভাবাজার 
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রাজবাঁড়তে সার্কাস দোখয়ে (১৮৮২) এবং 
'বভিম্ন সার্কাস-দলে ক্লাড়ানৈপন্ণ্য প্রদর্শন করে 
দবশেষ খ্যাঁতলাভ করেন। সার্কাস দলের সঙ্গে 
পৃথবীর বহদেশ পাঁরভ্রমণ করেন। ১৯০০ খু, 
প্যারিসের আল্ত্জাতিক, প্রদর্শনীতে জাগাঁলং, 
প্যারালাল বার, দ্্যাপজ, ফ্লাইং প্র্যাপজ এবং জাপানশ 
টপ স্পানং-এ অসাধারণ দক্ষতা দোঁথয়ে বিশেষ 
সম্মানের আধকারী হন। পরে 'ানজেই পদ গ্রেট 
ঈস্টার্ন সার্কাস, (োহপোড্রাম সার্কাস) গঠন করে 
একে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দল 'হসাবে প্রাতিপন্ন করেন। 
তাঁর সার্কাস দলে 'বাভন্ন দেশের প্রায় ২০০ ব্যায়াম- 
কুশলী চাকরি করতেন। 1১,৩,৫) 

কৃষ্চানন্দ আগমবাগীশ (১৭শ শতাব্দী) নব- 
দবীপ। মহেশবর গৌঁড়াচার্য। জনশ্রুতি অনুসারে 
[তান চৈতন্যদেবের সমসামায়ক এবং বর্তমান কালে 
পঁজত কালধমার্তির প্রবর্তক ছিলেন। নবদ্বীপের 
আগমবাগীশ-তলায় তাঁর প্রাতিষ্ঠিত ব'লে কাঁথত 
প্রাসদ্ধ কালীর ঘট এখনও পাঁজত হয়। তাল্লিক 
ব্যাভচার থেকে দেশকে রক্ষার জন্য তান প্রামাঁণক 
তান্নক নিবম্ধ-সংবালত 'তল্্রসার' গ্রন্থ রচনা 
করেন। তল্দশীপকা'-রচয়িতা গোপাল পণ্চানন 
তাঁর পোত্র। [১,৩,২৬] 

কৃ্ানল্দ ব্যাস, রাগসাগর (আনু, ১৭৯৪ -2) 
জোহৈনি- উদয়পুর। জাতিতে রাজপুত 'ছিলেন। 
বৃন্দাবনে সঞ্গীতাঁশিক্ষা প্রাপ্ত হন। শোভাবাজার 
রাজবাঁড়তে রাধাকান্ত দেবের আশ্রয়ে তাঁর সগ্গীত- 
সাধনার 'বকাশ হয় এবং সঙ্গীতে অসাধারণ 
নৈপুণ্যের জন্য রাজা কর্তৃক 'রাগসাগর' উপাধিতে 
ভূষিত হন। রাধাকান্ত দেবের শব্দকম্পদ্ুমের 
অনুকরণে তাঁর সঙ্কালত বিখ্যাত সঙ্গশতকোষ 
'রাগ্ক্পদ্রুম' ১৮৪২ -৪৯ খুশী. মধ্যে তিনখন্ডে 
কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে বাংলা 
ও ভারতের 'বাভল্ল ভাষায় এবং ইংরেজী, বর্মী, 
চশনা, পেগুয়ান ইত্যাঁদতে মোট ৪৫টি ভাষার 
গান স্থান পেয়েছে এবং সর্বসমেত গান আছে 

১৩৮৯২টি। [১,২,৩,২০,২৫৬৪২৬] 
কৃফানম্দ €(১৭৯০-১৮৮২) হাওড়া । 

একজন তান্ল্িক সন্ব্যাসী। আজীবন কুমার ছিলেন। 
ভারতের তীঁর্৫থস্থানগুিতে বাঙালীদের আশ্রয় 
স্থলের অভাব মোচনকজ্পে তান ভারতের 'বাঁভন্ন 
প্রদেশে ৩২ট কালশবাঁড় স্থাপন করে তীর্থ 
যাদের সুযোগ-স্হীবধার ব্যবস্থা করেন। তাঁরই 
বিশেষ চেষ্টায় পাঞ্জাবে তাঁন্মিক মত প্রচারিত হয়। 
[১,.২৬] 

কফানল্দ সার্বভৌম আনু. ১৭৭৬ - ১৮৪০) 
বাকলা-বারশাল। রামকান্ত তর্কালওকার। 

[; ৯০৯ ] কেফারনাথ গোস্বামী 

বাঁরশাল কলসকাঠির বিখ্যাত শ্রাহ্গণ জমিদার বংশের 
আশ্রয়ে বে-সমস্ত পণ্ডিত বাক্লা সমাজকে উজ্জবল 
করেছেন তাঁদের মধ্যে কৃষফানন্দ বিশেষভাবে স্মরণাীয়। 
নবম্বীপে শঙ্কর তর্কবাগীশের কাছে অধায়ন- 
কালেই 'তান প্রাতভাগ্ণে যশস্বী হয়েছিলেন। 
তাঁর পাশ্ডত্য-খ্যাতির জন্য মিিলা প্রভৃতি ভারতের 
নানা অণ্চল থেকে বহু ছান্র তাঁর টোলে অধ্যয়নের 
জন্য আসত । বাকূলার সমগ্র পাঁণ্ডতমন্ডলীর 
বরুদ্ধে দাঁড়য়ে তান একবার নবমশর 'দনই দুর্গা 
প্রাতমা বিসজ্ন দেন। “কৃফণানন্দী দশহরা'র কথা 
লোকমুখে প্রচারিত আছে। [৯০] 

কৃফানম্দ স্বামী (১২৫৮ - ১৩০৯ ব.) গ্যাপ্ত- 
পাড়া--হুগলী। পূর্বনাম- কৃফপ্রসম্ব সেনগুপ্ত। 
পাঠ্যাবস্থায় কাঁবতা ও সংগত রচনা করে খ্যাত 
অন করেন। ঈস্ট হীশ্ডিয়া কোম্পানশতে চাকার 
নিয়ে কার্ষোপলক্ষে যখনই প্রবাসে থাকতেন, তখনই 
তথাকার বাঙালশদের ধমশীয় ও নোৌতক উন্নাতির জন্য 
সচেম্ট হতেন। সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণপূর্বক কাশশতে 
বসবাস শুরু করেন। রাঁচিত গ্রন্থ : শ্গীতার্থ- 
সন্দঈপনশ”, ও “ভাঁন্ত ও ভন্ত'। কাশশতে স্ব-প্রাতাঙ্ভত 
যোগাশ্রমে মত্যু। [১,৩,১০] 

কেতকাদাস (১৭শ শতাব্দী) বরধমান/হগলণ। 
শঙ্কর মণ্ডল । পক্ষেমানন্দ কেতকাদাস” ভাঁণিতায় 
গতাঁন একটি মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। এই 
ভাঁণতায় কোন্াট নাম ও কোনঁট উপাঁধ ঠিক 
করে বলা যায় না। দ্র. ক্ষেমানন্দ। [১,২,৩,&, 
২৫,২৬] 

কেদারনাথ গোগ্বামণী (১৯০১ - ১৯৬৫)। জল্ম 
পিতার কর্মস্থল আসামের জখলাবান্ধা- নওগায়ি। 
বরদ্মানন্দ। ব্রাহ্মণ গুরু পাঁরবারের লোক । কলেজের 
শিক্ষা বোৌশদূর না হলেও হিন্দী, ইংরেজী, আরবী, 
ফারসী ও উর্দূ ভাষায় তাঁর যথেম্ট জ্ঞান ছিল। 
তান একাঁদকে যেমন হিন্দু ধর্মগ্রন্থ, কোরান ও 
বাইবেল পাঠ করতেন তেমাঁন মার্স, এখ্গেলস: 
ও সমাজতন্দে বিশ্বাসী অন্যান্য মনশষীদের লেখাও 
মনোযোগ সহকারে পড়তেন। ১৯২১-৩৮ খ্ডী. 
পর্যল্তি তান জাতীয় কংগ্রেসের সমর্থক 'ছিলেন। 

ভিব্রুগড় তখন তাঁর কর্মকেন্দ্র ছিল। 'তাঁন 
অস্পৃশ্যতা, বর্ণভেদ ও পর্দা-প্রথার বিরোধী 
দছলেন। ১৯৩০-৩৯ খু, পর্য্ত “আসাম 
টাইমস পল্লিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর লেখার 
জন্য পাল্রকাঁট আসামের চা-বাগানের মালিকদের 
আর্ক সাহায্য হারায়। ১৯৩১ খুশী, কৃষক বড়ুয়া 
পণ্টায়েং স্থাপন করেন ও তার হন। 
কৃষক ও শ্রামকদের ওপর যে শোষণ-অত্যাচার চলে 
তার প্রাতবাদ করে বহু রচনা প্রকাশ করেন। তাঁর 



কেদারনাথ চঙ্বৌপাধ্যায় 

নেতৃত্বে আসামে শ্রমজীবী মান্ষের আন্দোলন 

জোরদার হয়ে ওঠে। ১৯৩৮ খুশী, আরস.পি.আই, 

দলের সভ্য হন। সারা জীবন দরিদ্র মানুষের সম- 

পর্যায়ে থেকে তাদের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। 

গোয়ালপাড়ায় অন্তরীণ থাকাকালে যক্ষনারোগে 
আক্রান্ত হয়ে দারুণ দুর্দশায় তাঁর মৃত্যু ঘটে। 

[১৯২৪] 
কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ১২.১২.১৮৯১ - ১৬, 

৫&.১৯৬৫) কলিকাতা । রামানন্দ। এলাহাবারদ 
আংলো-বেঞ্গলণ স্কুল, কাঁলকাতা সেপ্ট জোৌভয়ার্স 
কলেজ ও 'সাটি কলেজের ছান্র। লণ্ডন হাঁমপারয়াল 
কলেজ থেকে ভূতত্তবে বি.এস-সি. এবং এ.আর.1স. 
এস. পাশ করেন। কেন্টের অস্ব্রোধপাদন কারখানায় 
কর্মরত (১৯১৪ -১৮) অবস্থায় দূর্ঘটনায় আহত 
হন। ১৯৯১৯ খুখ, দেশে ফিরে গ্লাস ও সিরামিক 
কারখানায় চাকার নেন এবং পিতার মততযুর পর 
মডার্ন 1রাভিউ, ও প্রবাস” পান্রকা পারচালনার 
ভার গ্রহণ করেন। বিশ্বাবদ্যালয়ের সাংবাদকতা 
বভাগের অধ্যাপক ছিলেন। মৌচাক, পাল্রকায় 
'জগন্বাথ পণ্ডিত' ছদ্মনামে লিখতেন । উল্লেখযোগ্য 
রচনা : 'জগন্লাথের খেয়াল খাতা, । পনাঁষদ্ধ দেশে 
সওয়া বংসর' নামে রাহুল সাংকৃত্যায়নের বই 
বাংলায় অনুবাদ করেন। পারস্য ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথের 
সগ্গণ হিসাবে ভ্রমণবৃত্তা্ত এবং দ্বিতীয় গি*ব- 
যাদ্ধের সময়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও যুদ্ধ 

সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ ও রচনা প্রবাসীতে প্রকাশ 
করেন। যৌবনে তিনি এলাহাবাদে হকির নাম-করা 
সেপ্টার ফরোয়ার্ড এবং ক্রিকেটে ভাল বোলার 
ছলেন। [8,৭,১৭] 

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, সর্দার (১৮৪৭ - 
১৯০৬) তালতলা-নয়োগপুকুর- কাঁজকাতা । 
হিন্দু স্কুল ও প্রোসিডেম্সী কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত 
হয়ে ১৮৭১ খু. বি.এ. ও পরের বছর বি.এল. 
পাশ করেন। নেপালের রাজবাড়র গৃহশিক্ষক 
হয়ে সেখানে ধান। নেপালে ইংরেজণ শিক্ষাবস্তারের 
প্রথম উদ্যোন্তাদের মধ্যে তান অগ্রণ 'ছিলেন। 
তাঁর চেষ্টায় সেখানে দরবার স্কুল ও সংস্কৃত 
কলেজ প্রাতিষ্ঠত হয়। 'তাঁন দরবার স্কুলের অধাক্ষ 
এবং ১৮৭৭ খংশ, িল্পশর দরবারে নেপাল সরকার- 
প্রেরিত দূতের সেক্রেটারী 'ছিলেন। নেপালরাজ 
তাঁকে 'সর্দার' উপাধিতে ভূষিত করেন। [১7 

কেছায়নাখ দত্ত। ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগের 
একজন জনাপ্রয় গুপন্যাসক। তানি চমৎকার মোহন, 
নামক পরিকার পরিচালক এবং সম্পাদক 'ছলেন। 
তাঁর রাঁচত পপ্রয়ম্বদ" 'নাঁলনশকান্ত' ও বন্ককচাঁরত' 
১৮৫৫ -৬২ খু, মধো প্রকাশিত হয়। [১] 

[ ৯০৭ ] কেদারনাথ দাস 

কেদারনাথ দত্ত, ভাঁন্তাবনোদ (১৮৩৮ 2- 
১৯১৪) বীরনগর বা উলা-নদীয়া। আনন্দচন্দ্র। 
১৮৫২ খা, পযন্তি স্বগ্রামে লেখাপড়া 'শখে 
কলিকাতায় আসেন। ১৮৬৬ খু, ডেপুটি ম্যাঁজ- 
স্ট্রেটের পদ পান এবং ১৮৯৪ খী. অবসর-গ্রহণ 
করে ধমণ্চর্চায় মনোনবেশ করেন। ইংরেজ+, 
ল্যাটিন, সংস্কৃত, হিন্দী, গাঁড়য়া, উর্দু, ফারসণ 
প্রভীতি ভাষায় সৃপশ্ডিত দিলেন । বৈষফব-সমাজের 
উন্নাতির জন্য শতাধক গ্রল্থ রচনা করে গেছেন। গ্রন্থ- 
গুলির মধ্যে বাংলা ভাষায় শ্রীশ্রীচৈতন্যাশিক্ষামৃত', 
'জশবধর্ম”, প্রেমপ্রদীপ', শবজনগ্রাম', 'ন্ব্যাসী' 
প্রভৃতি; সংস্কৃতে 'শ্রীকফসধাহতা", '্্রীগৌরাঙ্গ- 
স্মরণ মঙ্গল স্তোন্ন', 'দত্তকৌস্তুভ' প্রভৃতি এবং 
ইংরেজীতে ৮০81906১075 917989092. 
91১89০19, 40921062500 919০০০1৮ এবং উর্দতে 

বালদে রেজিস্ট্রি, প্রভাতি উল্লেখযোগ্য । বৈষফবধর্ম 
প্রচারের জন্য একাঁট মাসক পাঁত্রকাও সম্পাদনা 
করেন। [১] 

কেদারনাথ দাস, ভা. স্যার, স.আই.ই., এফ. 
সি.ও.জ. (১৮৬৭ - ১৯৩৬) কাঁলকাতা। যাদব- 
কৃ । জেনারেল আযসেমূ্রীজ ইনস্টিটিউট থেকে 
এফ.এ. পাশ করে 'পতার ইচ্ছায় প্রোসডেন্স? 
কলেজে ভার্ত হন। পরে 'িনজের আগ্রহে মেডিক্যাল 
কলেজে ভার্ত হয়ে প্রথম থেকে শেষ পধন্ত প্রথম 
স্থান আঁধকার করেন এবং শেষ পরাঁক্ষায় ধান্রী- 
গবদ্যায় পূর্ণ নম্বর পান। ১৮৯৩ খুশী, এম.ব, 
এবং ১৮৯৪ খু, মাদ্রাজের এম.ডি. পাশ করেন। 
সাত বছর মোঁডক্যাল কলেজের রোঁজস্ট্রার 'ছিলেন। 
১৯০২ খন, ক্যাশ্পবেল মোডক্যাল স্কুলে ধান্র- 
[বিদ্যার শিক্ষক 'নযুন্ত হন। ১৯১৪ খই. প্রাসব 
করাবার একাঁটি যন্ত্র 0285 707০999) আঁবিচ্কার 
করেন। ১৯১৯ খ্যীঁ, কারমাইকেল মোঁডক্যাল 
কলেজে যোগদান করেন। ১৯২২ খে, থেকে এর 
কলেজের অধ্যক্ষ 'হসাবে আমৃত্যু সেখানে কাজ 
করেন। তান মেডিক্যাল কলেজসমূহের পাঁরদর্শক, 
ভারতীয় মোঁডক্যান্ধ কংগ্রেসের প্রথম সেক্রেটারণ, 
িশ্বাবদ্যালয়ের ধা্শীবদ্যার পরীক্ষক ও 'বাভন্ন 
বিভাগের সদস্য, চিকৎসাবদ্যা কমাটির অধ্যক্ষ, 

ছিলেন। প্রসূতি বিজ্ঞান ও স্রীরোগ সম্বন্ধে 
নাখল বিশব সম্মেলনে আমোৌরকা, ১৯২২) যোগ- 
দান করেন। ভারত ধর্মমহামন্ডল তাঁকে ধাব্রশ- 
বদ্যার্ণব, উপাঁধ প্রদান করেন। কারমাইকেল 
মেডিক্যাল কলেজে স্যার কেদারনাথ দাস প্রসহত 
হাসপাতাল নামে পাঁরাঁচিত িভাগাঁট তাঁরই প্রচেষ্টায় 



কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

ধনার্মত হয়। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম 
এফশস.ও.জি. উপাধিধারী। [১,৭,২৫,২৬] 

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫.২.১৮৬৩ - ২৯, 
১১.১৯৪৯) দাঁক্ষণেশবর--চব্বিশ পরগনা । গঞঙ্গা- 
নারায়ণ । দক্ষিণেশবর, উত্তরপাড়া, বরাহনগর, মণরাট 
ও আম্বালায় 'শক্ষালাভ করেন। কাব 'পতার 
মাধ্যমে সাহত্যে প্রেরণা পান। ১৮৮৫ খল. মে 

পল্ল লিখে সাহত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর 
প্রথম প্রকাশিত কাব্য-নাটকের নাম 'রত্বাকর, 
(১৮৯৩)। ১৮৯৪ খ্টী. তিনি ৩০০ প্রান কাবির 
সঙ্গত সংগ্রহ করে একখানি সঞ্কলন-গ্রন্থ গুপ্ত 

নানাদেশ ঘরে, এমন ছি চীনদেশে তন বছর 
(১৯০২ - ০৫) কাটিয়ে, অবশেষে কাশশীতে বসবাস 
শুরু করেন। তাঁর রচিত সরস গ্রন্থ 'কাশীর 
[কিপিং (১৯১৫) সাহত্যক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি 
করে। নিয়ামত সাহত্যসাধনা শুরু হয় ১৯২৫ 
খা, অপূর্ব ভ্রমণকাহিনী গগন যাল্রী'র মাধ্যমে । 

মশাই”, “আই হ্যাজ' ; নকশা ও ছোট গজ্প "আমরা 
কি ও কে" "দুঃখের দেওয়াল” এবং রগ্গ-কাব্য 
'উড়ো খৈ"' বাংলা সাহিত্যে মূল্যবান সংযোজন। 
সাঁহত্যক মহলের শ্রদ্ধেয় 'দাদামশাই' জশবন, 
সমাজ ও সংসারের বেদনাগ্াল হাস্যরসের আবরণে 
প্রকাশ করেছেন। কাঁলকাতা বশ্বাঁবদ্যালয় তাঁকে 
'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক" প্রদান করে (১৯৩৩)। 
[তান প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সুম্মেলনের অন্যতম 
প্রীতষ্ঞাতা এবং 'দল্লী (১৯২৬), মীরাট (১৯২৭) 
ও নাগপুর (১৯৩৪) সম্মেলনে সাহত্য শাখার 
সভাপতি ছিলেন। ১৯৪৮ খ. বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষৎ কর্তৃক সংবার্ধত হন। পার্ণয়ায় মৃত্যু। 
[৩,৬,৭,২৫,২৬] 

কেদারনাথ মজঃমদার (:-১৩৩৩ ব.) ময়মন- 

সিংহ । 'িশ্বাবদ্যালয়ের উচ্চাশক্ষটি লাভ সম্ভব না 
হলেও গ্রন্থকার ও সাংবাদকরূপে খ্যাতি অর্জন 
করোছলেন। ২৭ বছর বয়সে তাঁর পাঁরচালনায় 
'কুমার' পান্রকা প্রকাশিত হয়। তারপর ১৩০৬ ব. 
বাসনা” ও ১৩০৭ ব. 'আরাত” নামে আরও 
দু"্থাঁন পান্রকা প্রকাশ করেন। রুগ্ন অবস্থায়ও 
সাঁহতাসেবা করে গেছেন। ১৩১৯ ব. থেকে 

“সৌরভ” পন্িকা প্রকাশ করতে থাকেন। রাঁচিত 
বিখ্যাত এতিহাসিক গ্রন্থ : 'ময়মনাসংহের ইতিহাস", 
'ময়মনাঁসংহের বিবরণ”, ডাকার বিবরণ, প্রভৃতি। 
অন্যান্য গ্রন্থাবলণী : 'বাঙ্গালার সাময়িক সাহিত্য” 

[ ৯০৩ ] কে, মল্লিক 

“সমস্যা” পঁচন্র” প্রভৃতি। এ ছাড়া পাঠ্যপুস্তক- 
প্রণেতা হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। 1৯] 

কেদারনাথ রাম ১২৫৭ - ১৩০৮ ব.) অন্ডাল-_- 
বর্ধমান। বামচন্দ্র। উচ্চশিক্ষালাভে অসমর্থ হলেও 
তিনি স্বাভাবিক প্রাতভাবলে উচ্চভাবপূর্ণ সঞ্গণত- 
রচনায় খ্যাত অর্জন করেন। কাঁবর দলের এবং 
দরবেশ ও বাউল সম্প্রদায়ের জন্যও বহু সঙ্গীত 
রচনা করোছলেন। [১] 

কেদার রায়। (- ১৬০৩) বিক্রমপুর--ঢাকা। 
ইাতিহাস-প্রাসম্ধ বারো-ভূ'ইয়ার অন্যতম । শ্রীপুরে 
দৌঁক্ষণ ঢাকা) রাজধানশ স্থাপন করে ১৯৬০২ খ্ী, 
সন্দীপ আঁধকার করেন। তখন সন্দীপ গুর্ত্বপর্ণ 
ব্যবসাস্থল ও নৌকেন্দ্র ছিল। ক্রমে এই অণ্চল 
মোগল, পতুর্গীজ ও আরাকানীদের দ্বন্দস্থলে 
পাঁরিণত হয়। কেদার রায়ের সাাক্ষত নৌবাহনী 
ছিল। ১৬০২ খু. এই নৌবাহন?র প্রধান পর্তৃ- 
গীজ কাভনলো কর্তৃক মানাসংহের নৌসেনাপাঁত 
মুস্তা রায় 'নহত হন। কেদার রায় মানাসংহের 

করলেও প্রকৃতগক্ষে স্বাধনই 'ছলেন। পরে আরা- 
কানী মগদের সঙ্গে ঢাকা আক্লমণকালে (১৬০৩) 

ও মৃত্যু হয়। পরিখা-বেন্টিত কেদার রায়ের বাঁড় 
(ফরিদপুরের কেদারবাঁড় গ্রামে) ও পদ্মা নদীর 
তশরে রাজবাঁড়র মঠ তাঁর উল্লেখযোগ্য কশীর্ত। 
1তাঁন পতুর্গঈজ 'মশনারীদের খঃশষ্টধর্ম প্রচারে ও 
ণগজ্জা নির্মাণে অনূমাতি দেন। ভূইয়া চাঁদ রায় 
তাঁর অগ্রজ । [১,২,৩,২৫,২৬] 

কেদারেশ্বর সেনগযপ্ত ৫১-৭,১২.১৯৬১)। 
ঢাকায় পুঁলন দাসের প্রভাবে অনুশীলন সাঁমাতিতে 
যোগ দেন। রাসাঁবহারী বসুর নেতৃত্বে উত্তর ভারতে 
বৈপ্লবিক কাজের জন্য পুলিশের গ্রেপ্তার পরো- 
য়ানা এাঁড়য়ে দীর্ঘকাল আত্মগোপন করে থাকার পর 
বহরমপুরে গ্রেপ্তার হন। মান্তিলাভের পর বাঙলা ও 
বোম্বাইয়ের মধ্যে বৈপ্লাবক যোগাযোগ রক্ষার কারণে 
পূনরায় গ্রেপ্তার হন। আগস্ট আন্দোলনে কারা- 
রুদ্ধ হন। শেষ জবনে 'অনুশশলন ভবন" নির্মাণ 
করেন। [১০] 

কে. মল্লিক ১২.২.১২৯৬- ১৩৬৬ ব.)। কুসৃম 
_বর্ধমান। মুনশী মহম্মদ ইসমাইল। এক সময়ে 
এই প্রখ্যাত গায়কের নাম লোকের মুখে মুখে 

রত । প্রকৃত নাম মৃনশশী মহম্মদ কাসেম । দারিদু 
পরিবারের সল্তান কাসেম বহু কষ্ট করে ১৯০২ 
খ্যাঁ. কলিকাতায় আসেন এবং এক মারোয়াড়ীর 
দোকানে কাজ নেন। কিল্তু গান শেখার সুযোগ 



কে. মাল্লক 

না থাকায় চামড়ার যাচনদারের কাজ শিখে র্যালি 

্রাদার্সে কাজ নিয়ে কানপ্রে যান। কাঁলকাতার 
বিখ্যাত মল্লিক পাঁরবারের গোরাচাঁদ মল্লিকের 

সঙ্গে বন্ধৃত্ব ছিল। কানপুরে আবদুল হাই 
হাকিমের কাছে সঙ্গীতের বেশির ভাগ আয়ন্ত 

করেন। সেখানে বিখ্যাত বাইজীদের গানও শোনেন। 

কানপুরে তাঁর সুরেলা গলা শুনে এক বাইজীর 
কন্যা তাঁকে বিয়ে করতে চেয়েছিল । কানপুরে বহু 
অভিজ্ঞতা সণ্চয় করে কালকাতায় ফেরেন। এখানে 
২০ টাকা মাইনেতে একাঁট চাকার পান। এক 
সন্ধ্যায় সিন্দুরিয়া পারতে বন্ধুর দোকানে বসে 
পাড়ার দোকানদারদের রজনীকান্তের দরবার 
কানাড়ার গান খাম্বাজে শোনাচ্ছিলেন। গানাট ছিল 
'আম তো তোমারে চাহনি জীবনে... । গান 
শুনবার জন্য শ্রোতাদের ভিড়ে রাস্তায় যানবাহন 
চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তখন কনস্টেবল এসে তাঁর 
হারমোনিয়ম কেড়ে নেয়। গায়করূপে সৌভাগ্যের 
সত্রপাতও এখান থেকে । তাঁর গান রেকর্ড করবার 
জন্য কলকাতার জার্মীন রেকর্ড কোম্পানী 'বেকা'র 
প্রাতানাঁধ দেখা করতে এসে মোট বারোখানা গান 
রেকর্ড করে নেন। এ জন্য তিনি সবশুদ্ধ তিন শ' 
টাকা পান। রেকর্ড কোম্পানণর লোক, গোরাচাঁদ 
ও শান্তি মাল্লক মিলে রেকর্ডে শিল্পীর প্রকাশ্য 
নাম ঠিক করলেন “কে. মাল্লক' ৷ 'হিন্দু দেবদেবীর 
গান সম্পর্কে গায়কের মুসলমান নাম ব্যবসায়িক 
দক থেকে সঙ্গত নয়, সেই কারণে দেখা যায় 
বাংলা গানে তাঁর নাম কে. মাল্লক, হিন্দী রেকর্ডে 
“পণ্ডিত শঙ্কর মিশ্র এবং ইসলামী গানে 
“মূনশশ মহম্মদ কাসেম'। ১৯০৯/১০ খুব. থেকে 
১৯৪০ খুশী. পর্যন্ত অজস্র রেকর্ড করে গায়ক- 

রূপে খ্যাতর শীর্ষে ওচেন। বোশর ভাগ রেকডেরি 
কাপ ৩০/৪০ হাজার 'বক্রণ হয়। রজনীকান্ত 
ও নজরুলের গানও গশেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের 
“আমার মাথা নত করে দাও হে" গানাট ভৈরব 
সুরে রেকর্ড করেন। অতুলপ্রসাদের 'বন্ধু এমন 
বাদলে তুমি কোথায়' গানাট তিনিই জনাপ্রয় 
করেন। নজরুলের 'বাগচায় বুলব্ীল তুই ফ্ল- 
শাখাতে দিসনে আজি দোল, এই গানাঁটও [তান 
প্রথম রেকর্ড করেন। রেকর্ডে এইটিই প্রথম বাংলা 
পাজল। 'বদেশশ দশটি কোম্পানী 'বেকা' ও হজ 

টাকা লাভ করলেও 'তনি দারদ্রই রয়ে গেলেন। 
অবশেষে ১৯৪০ খু. আবগারশ বিভাগে তাদ্বর 
করে একাঁটি আফমের দোকানের লাইসেন্স পান, 
তাতেই বাধক্য পয্ত ভালভাবেই গ্রাসাচ্ছাদন চলে । 
কাজী নজরুল, আঙ্গুরবালা প্রভৃতি তাঁর সম- 

[৯০৪ ] কের, উইালিয়ম 

সাময়িক এবং তান নজরুলের বিশেষ বন্ধু 'ছিলেন। 
বহ্ বছর ঝাঁরয়ার রাজবাঁড়তে সভাগায়কের কাজ 
করেন। সেই সময়েই রবশন্দ্রনাথের গানের ঘটনাট 
ঘটে। তাঁরই উৎসাহে বাঁলকা কমলা পেরবতী 
কালে কমলা ঝাঁরয়া) কাঁলকাতায় গান শিখতে 
আসেন। শেষজীবনে নিজ গ্রামে ফিরে যান। সেখানে 
1তাঁন সঞ্গীত-শিক্ষার্থী চাষীদের গান শেখাতেন। 
[৯৩] 

কেরামতুল্লা খাঁ। মোঁটয়াবুরূজ--কাঁলকাতা । 
[নয়ামতউল্লা । বংশ শতাব্দীর গোড়ার 'দকে প্যারসে 
অনুষ্ঠিত বিশব সম্মেলনে ভারতবর্ষ থেকে পাণ্ডত 
মাঁতলাল নেহেরুর নেতৃত্বে ষে কারু ও 'শাঁজ্পদল 
যোগদান করে তাতে সরোদবাদক কেরামতুল্লা ও 
তাঁর অনুজ কৌকব খাঁ অন্তভুন্ত 'ছিলেন। ১৯১৫ 
খু. কৌকবের মৃত্যু হলে তাঁর স্থলে কেরামতুল্লা 
কাঁলকাতা “সংগীত সংঘে'র প্রধান যল্পমসঙ্গীত- 
ঠশক্ষক নযুক্ত হন। [৩] 

কেরশী, উইীলিয়ম (১৭ ৮.১৭৬১ - ৯.৬.১৮৩৪) 
পলার্সপোর-নর্দামটনশায়ার_ ইংল্যান্ড । আযডমণ্ড। 
তন্তুবায়পুত্র। ১২ বছর বয়সে জশীবকাজনের জন্য 
নানা স্থানে ঘুরতে হয়। এর মধ্যে জুতো সেলাই- 
এর কাজও করতে হয়েছে । কোন এক সময়ে টমাস 
জোনসের কাছে গ্রশক ও ল্যাঁটন ভাষা শিক্ষা 
করেন। সুযোগমত ইতিহাস, ভূগোল, ভ্রমণকাহনপ, 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভীত বাঁবধ বিষয়েও পড়াশনা 
করেন। ২০ বছর বয়সে বিবাহ হয়। কয়েক বছর 
পর ধর্মযাজকের বাঁত্ত গ্রহণ করেন। ১৯৭৯৩ খন. 
ধর্মপ্রচারের জন্য ভারতে আসেন। তার আগে 'হত্রু 
ভাষাও শেখেন। ১১,১১,১৭৯৩ খু. কলিকাতায় 
পেশছান। এখানে রামরাম বসুর সঙ্গে তাঁর পাঁরচয় 
হয় ও কেরী তাঁকে মূনশীর পদে নিযান্ত করেন। 
প্রথম সাত মাস তান ব্যান্ডেল, নদীয়া, মানকতলা 
ও সুন্দরবন অণ্চল ঘুরে বেড়ান। রামরাম বসুর 
1নকট বাংলা 'শক্ষা করেন ও তাঁর সহায়তায় 
বাংলায় বাইবেল অনুবাদের কাজ চালিয়ে যান। 
১৯৭১৪ খুশী. মাঙ্জদহের মদনবাটশ নীলকুতিতে তত্তবা- 
বধায়কেব চাকার পান। এ সময়ে নিজের সাবধার 
জন্য বাংলা ভাষায় একখানি সংক্ষিপ্ত শব্দকোষ 
ও ব্যাকরণ রচনা করেন৷ মদনবাটীতে এসেই তান 
স্থানীয় কৃষক প্রজাদের জন্য একাটি বদ্যালয় প্রাতষ্ঠা 
করেন। ১৭৯৭ খী. পুস্তক মুদ্রেণের জন্য দেশী 
হরফ প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হলে উইল- 
কিন্সের শিষা পণ্াননের সঙ্গে কেরীর পাঁরিচয় 
হয়। কিছুদিন পর কেনার প্রভু নলকৃঠির মালিক 
উড়ানি একাঁট কাঠের মূদ্রাষল্ন কিনে কেরণকে দেন। 
পরে মদনবাটপর কুঠি বন্ধ হয়ে গেলে কেরা 



কেরণী, উইীলল়স 

উডনার নিকট থেকে খাঁদরপুর গ্রাম ক্ধয় করে 
সহকারী জন ফাউস্টেন সহ সেখানে বাস করতে 
থাকেন। ১৭৯৯ খু. শেষার্ধে মার্শম্যান, ওয়ার্ড, 
গ্র্যান্ট প্রভাতি কয়েকজন মিশনারী এদেশে দিনেমার 
আধকৃত শ্রীরামপূরে আসেন। কেরী তখন তাঁর 
কষ্টার্জত খাঁদরপুরের সম্পাত্ত ছেড়ে 'দয়ে 
শ্রীারামপুরে এসে তাঁদের সঙ্গে মালত হন ও 
জানুয়ারী ১৮০০ খই. শ্রীরামপুর 'সিশন প্রাতিজ্তা 
করেন । মার্চ মাসে পণ্ঠানন কর্মকারও মিশন প্রেসে 
যোগ দেন এবং মিলিত চেষ্টায় ১৮.৩.১৮০০ খ. 
ম্যাথু 'লাখিত সমাচারের প্রথম পাতা বাংলা ভাবায় 
মাঁদ্ুত হয়। আগস্ট ১৯৮০০ খু, 'মথট-রাঁচিত 
মিশন সমাচার' শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ম্রত 
প্রথম গদ্য পুস্তক। এর আগে খনীম্টমন্ডলীর 
কতকগাঁল গান ও রামরাম বসুর “হরকরা" কাঁবিতা 
মুদ্রুত হয়েছিল। টমাস ও রামরাম বসূর অনুলাদ 
ভান্ত করে পাঁণ্ডত কেরা কর্তৃক সংশোধিত হয়ে 
এ পুস্তক ম্দীদ্রত হয়। এই তিনজনই প্রথম 
বাংলায় ছাপা' পুস্তকের সঙ্ো স্মরণীয় হয়ে 
আছেন। এই পুস্তকের একটি মাত্র কাপ শ্রীরামপুর 
কলেজ লাইব্রেরীতে রাক্ষত আছে। বাংল। ভাষায় 
প্রথম অন্বাদ-পস্তক প্রকাশের খ্যাতর জন্য 
কেরী ৪.৫.১৮০১ খু. সদ্য-প্রাতাষ্ভঠত ফোর্ট 
উই'লয়ম কলেজে বাংলা ভাষার অধ্যাপক িযুন্ত 
হন। কলেজে তাঁর পদোম্নাতি ঘটে। ১৮৩১ খন, 
পযন্ত অধ্যাপক জীবনে তান বাংলা ভাষায় 
ব্যাকরণ, আভধান, পাঠ্যপুস্তক ছাড়া ভারতখব 
আরও অনেক ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ এবং 
সংস্কৃত, মারাঠী, গাঁড়শশী, অসমীয়া, পাঞ্জাব, 
কর্ণটন প্রভাতি ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলন 
করে প্রকাশ করেন। এ ছাড়া ভারতীয় কৃষি, 
ভূবিদ্যা, উদ্ভদবিদ্যা ও প্রাণিবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর 
পাবেষণা, বাংলা হরফের সংস্কার ও অন্যান্য ভারতীয় 
ভাষার হরফ 'নর্মাণ এবং ১৮২৩ খুখ. ভারতে 
আাগ্র-হর্টিকালচারাল সোসাইটি স্থাপন তাঁর অন্য- 
তম কীীর্ত। ১৮২৪ খুশী, তিন এই সোসাইটির 
সভাপাঁত হন এবং সরকারী অনুবাদকেব পদলাভ 
করেন। ১৮২২ খুশ. বাজেয়াপ্ত আইন এবং ১৮২৯ 
খুশ. সতখদাহ নিবারক আইনের তাঁনই অনু- 
বাদক । তাঁর বাংলায় রাঁচত উল্লেখযোগ্য পুস্তক : 
“নউ টেস্টামেন্ট', "বাংলা ব্যাকরণ', কথোপকথন” 
“ওজড টেস্টামেন্টঃ, 'হীতিহাসমালা' ও বাংলা-ইংরেজশ 
আভধান। এ ছাড়া অন্যান্য রচনার সংখ্যা ৪৭। 
বাংলা রচনায় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালজ্কার ও রামনাথ 
বাচস্পাতি তাঁকে সাহাধ্য করেন। উইনিলয়ম কেরণর 
পুর ফেলিজ্স কের বাংলা ভাষায় প্রথম জ্ঞানকোষ 

[১০৫ ] কেশবচল্ছ রাম 

গ্রন্থ পবদ্যাহারাবলশ' দেই খন্ড) রচনা করেন 
(১৮১৯)। [৩,২৮,৭২] 

কেশবচন্দ্র আচার্য চৌধ্রী (:-১২৯৮ ব.) 
মূস্তাগাছা-_ময়মনাসংহ। জামদার বংশে জল্ম। 
এলাহাবারদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ওকালাতি পাশ 
করে ময়মনাঁসংহ সদরে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। 
বিভিন্ন রাজনৌতিক আন্দোলনে অগ্রণশর ভূমিকা 
ছিল। প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে ময়মনাসংহে 'ভূম্যাধ- 
কার সভা' প্রাতাষ্ঠত হয়। 'তাঁন ময়মনাসংহ 
সারস্বত সাঁমাতির সভাপাঁত 'ছিলেন। তা ছাড়া 
ময়মনাসংহ 'সাটি স্কুল স্থাপায়তাদের তানি অন্য- 
তম এবং ময়মনাঁসংহ রেলওয়ে আন্দোলনে অগ্রণণ 
ছিলেন। সাহত্যেও অনুরাগ 'ছিল। তাঁর রাঁচত 
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তান একজন সাহসী শিকারণও ছিলেন। [১7] 
কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ১৮২৬ 2-১১৯০৮)। 

১৯শ শতাব্দীর বাংলা নাট্যজগতের অন্যতম আভ- 
নেতা এবং বেলগাছয়া ও পাথ্ারয়াঘাটা নাট্য- 
মণ্টের নাট্যাশিক্ষক। উচ্চ রাজকর্মচারী ছিলেন। 
১৮৫৫ খী, গারয়েশ্টাল থিয়েটারের একাধিক 
ইংরেজী নাটকে তান অংশগ্রহণ করেন। ৩১ 
জুলাই ১৮৫৮ খখ. বেলগাছয়া নাট্যশালায় অনু- 
জ্ঠিত 'রত্বাবলী' এবং ৬ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯ খশ, 
'শামন্ঠা' নাটক দুশটর প্রথম আভনয়-রজনশতে 
হাস্যরসাত্মক ভূমিকাভিনয়ে জনাপ্রয়তা অর্জন করেন। 
তাঁর পরামর্শে মাইকেল ১৮৬১ খযী. 'কিফকুমারী 
নাটক” রচনা করেন ও কেশবচন্দ্রুকেই উৎসর্গ করেন। 
মাইকেল তাঁকে “বঙ্গের গ্যারিক' আখ্যা 'দয়ে- 
ছিলেন। [৩] 

কেশবচন্দ্র গুপ্ত। এম.এ.ব.এল. পাশ করে 
আইন বাবসায় শুরু করেন। ১৩১৫ ব. 'অর্চনা' 
মাসিক পান্রকার সম্পাদক ছিলেন। রাঁচত গ্রল্থ : 
“মাদাম হালদা নাঁদরের জশবনস্মৃতি', “আত 
বোগাস', “সখের শ্রামক', শবদ্রোহ তরুণ", “আস- 
মানের ফুল প্রভাতি। 18] 

কেশবচন্দ্র ঈিত্র ১৮২২ 2- ১৯০১) কলিকাতা । 
আঁদাঁনবাস রাজারহাট-বিফুপুর--চাঁক্বশ পরগনা । 
মৃদণ্গাচার্য রাম চক্ুবতশির ঘরের শিষ্য ও তং- 
কালীন বঙ্গের প্রীসদ্ধ মৃদঙ্গাবাদক। “ভবানীপুর 
সঙ্গত সাঁম্মঘলনশ'র অন্যতম প্রাতষ্ঠাতা 'ছিলেন। 
প্রখ্যাত বিচারপাঁত রমেশচন্দ্র মিত্র তাঁর অনুজ । [৩] 

কেশবচন্দ্র রায় (১৮৭৪ -১৯৩১০) ফঁরিদ- 
পুর। স্কুলের সামান্য ইংরেজশ শিক্ষা সম্বল করে 
কর্মজশবনে প্রবেশ করেন। প্রথমে সাধারণ ইংরেজশতে 
প্রবন্ধ রচনা করে “ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজ' পাঁিকায় 
প্রকাশ করেন এবং ক্লমে সাংবাদিক জগতে পাঁরচিত 



কেশবচন্দ্র পেন 

হন। প্রধানত এই সাংবাদিকের চেষ্টায় 'আসো- 
সিয়েটেড প্রেস অফ হীণ্ডয়া” নামে ভারতবর্ষে সর্ব" 
প্রথম এক সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। 
পরে তিনি প্রেস নিউজ ব্যারৌ" নামে নিজস্ব এক 
প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ১৯১৯ খু. 'রয়টার” 
কতৃপক্ষ এ দুট প্রাতজ্ঞতান ও 'ইপ্ডিয়ান নিউজ 
এজেস্সশ'র স্বত্ব কিনে নেন এবং 'রয়টারে'র শাখা 
হিসাবে ভারতবর্ধে তা 'ম্যাসোসিয়েটেড প্রেস অফ 

ইন্ডিয়া" এই নামেই এক বিরাট প্রাতিষ্ঠানে পাঁরণত 
হয়। মৃতুর পূর্ব পর্য্ত তান তার িরেইর 
ছিলেন। ভারতীয় বাবস্থা পরিষদ ও রাম্ট্রশয় পার- 
বদের সদস্য ছিলেন এবং ভারতীয় সংবাদপ্র- 
সেবাদের প্রাতনাধ হিসাবে কমনওয়েল্থ্ সংবাদ- 
পন্পসেবী সম্মেলনে যোগদান করেন ১৯৩১)। মদদ্রা- 
যল্মের স্বাধীনতার জন্য বরাবর সংগ্রাম করেছেন। 
[৯,৩,৫] 

কেশবচন্দ্র সেন (১১৯.১১.১৮৩৮ - ৮.১.১৮৮৪) 
কাঁলকাতা। প্যারশমোহন। ধনী শাক্ষত পারি- 
বারের সন্তান, প্রথানুযায় দীর্ঘকাল 'হন্দু কলেজে 
িক্ষাগ্রহণ করেন (১৮৪৮ -১৮৫৮)। এরই মধ্যে 
কিছ্ীদনের জন্য হিন্দু মেট্রোপালটান কলেজে 
(১৮৫৩) পড়েন এবং ১৮৫৬ খপ, বিবাহের পর 
১৮৫৭ খু, ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। হিন্দু কলেজে 
ইাতহাস, সাহত্য, দর্শন, ন্যায়, বিজ্ঞান প্রভাতি 
বিষয়ে ব্যৎপাত্ত অজ্ন করেন। দর্শনে, শেষ 
করে ধর্মীবষয়ে আকণ ছিল। অচিরেই দেবেন্দ্র- 
নাথের 'প্রিয়পান্ন এবং ব্রাঙ্ষসমাজের নেতা হন। 
প্রা্মগণ হিন্দুধর্মের বর্ণপ্রথা িলোপের চেষ্টায় 
অসবর্ণ বিবাহে উৎসাহী হন এবং অগ্রাহ্মণ কেশব- 

নিয়োজত করেন (১৮৬২)। অসাধারণ বাশ্মিতা 
ও স্বদেশপ্রশণতর জন্য দেশজোড়া খ্যাতি ছল। 
গুডউইল ফ্রেটারানিটি' সভার (১৮৫৭) ও ভারত- 
সভার উদ্যোন্তা হিসাবে ইংরেজদের পাঁদিচ্ছায় 
ভারতায়দের উন্নাতিসাধন' এইজাতপয় রাজনখাতিতে 
[ব*বাসী ছিলেন। ১৮৬১ খু. 'ইস্ডিয়ান মিরর, 
নামক পাক্ষিক পত্রিকা এবং পরে 'সানূডে মিরর, 
নামক পাত্রকা প্রকাশ করেন। বিধবা বিবাহে 
উৎসাহী ছিলেন এবং ১৮৫৯ খু, অনুষ্ঠিত 
শবধবা বিবাহ নাটক আভনয়ে মণ্যাধ্যক্ষ ছিলেন। 
মদপান, বহৃবিবাহ, বাল্যাববাহ ইত্যাঁদর বিরুদ্ধে 
আন্দোলন করেন। হিন্দুধর্ম থেকে স্বাতন্ম্যরক্ষার 
জন্য ব্রাহ্মধরন্মের অনুষ্ঠান পুস্তিকা প্রচার করেন। 
ফলে দেবেন্দ্রনাথকে উপবাঁত ত্যাগ করতে হয় এবং 
এ সময় থেকেই ব্রাহ্মমতে বিবাহকার্য শূর্ হয়। 
হিন্দুধর্মীবয়োধণ প্রচার ইত্যাঁদর ফলে দেবেন্দ্রনাথ 

[ ১৯০৬ ] কেশবানন্দ মহান্ভারতাঁ 

ও কেশবচন্দ্রের অনুগামীদের মধ্যে বিরোধ শুরু 
হয় এবং ১৮৬১ খু, কেশবচন্দ্রু 'ভারতবষীয় 
ব্রাহ্মসমাজ' প্রাতম্ঠা করেন। ১৮৭০ খে, ধর্ম- 
প্রচারার্থ 'বিলাত যান। ব্রাহ্মাববাহের সাবিধার্থ 
১৮৭২ খ্যাঁ, যে 'সাভিল ম্যারেজ আ্যান্ট আইন 
প্রণীত হয় তার মূলে ছিলেন কেশবচন্দ্র। স্মী-শক্ষা 

নরমাল স্কুল, স্থাপন করেন। ১৮৭১ খ. জাতীয় 
সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে 'ই'প্ডিয়ান ফর্ম আসো- 
[সিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ণভক্টোরয়া ইন- 
স্টটিউশন, ও “আলবার্ট হল'-এরও প্রতিষ্ঠাতা ? 
কন্যা সুনর্শীতির বিবাহ উপলক্ষে নিজ সম্ট উপবশীত- 
ত্যাগ প্রথা এবং মেয়েদের বিবাহের 'িম্নতম বয়স- 
সীমা লঙ্ঘন করেন (১৮৭৮)। বৈবাহক কুচ- 
[বহাররাজ 'হন্দুমতে 'িবাহ ও কন্যাকে কুচাবহারে 
'নয়ে বিবাহ দেবার শর্ত করোছলেন। ফলে 'িব- 
নাথ শাস্ত্রী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ দলত্যাগ করেন ও 
'সাধারণ ভ্রা্গসমাজ' নামে একটি পৃথক সমাজ 
স্থাপিত হয়। বাকী জীবন তান ধ্যান, যোগ 
ইত্যাদতে কাটান। বহু সখ্াত বন্তৃতা ছাড়া, 
কোরান শরীফ ও মেস্কাত শরীফের প্রথম বঙ্গানু- 
বাদ করান। গঁতা, ভাগবত ও বেদান্তের ভাষাকার, 
শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, গুরু নানক, খ্যাঁষ্ট ও মুসলমান 
সাধকদের জীবন-চাঁরতকার এবং 'যোগ', নবসধাহতা, 
প্রতীতি গ্রন্থের রচাঁয়তা ছিলেন। [১,২,৩,৭,৮,২৫, 
২৬,২৮] 

কেশব বৈদ্য । প্রাসদ্ধ 'মৃগ্ধবোধ' গ্র্থ-প্রণেতা 
বোপদেবের পিতা । কারও কারও মতে কেশব 
বৈদ্য বগুড়া জেলার করতোয়া নদশীতণরস্থ মহা- 
স্থান নামক নগরের আঁধবাসী 'ছিলেন। তান 
“সদ্ধমল্ল্” নামে গ্রন্থ রচনা করেন। তাতে ১৬৯টি 
শ্লোকে যাবতীয় দ্রব্যের গুণাগুণ ব্যাখ্যা করে 
অদ্ভূত শাক্তর পরিচয় 'দিয়েছেন। পুত্র বোপদেব 
এই “সদ্ধমল্তর গ্রন্থের শসম্ধমন্ত্র রচনা' নামে একটি 
টীকা রচনা করোছিলেন। 1১,২৫] 

কেশব ভারতশী। কুিয়া-বর্ধমান। পূর্বনাম 
কালননাথ আচার্য। 'তাঁন মাধবেন্দ্র পুরীর "শষ্য 
গছলেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর কাছে দীক্ষা নয়ে 
সন্ব্যাসরত গ্রহণ করেন (২৬.১.১৫১০)। [১, 
৩,২২৬] 

কেশবলাল চক্রবর্তী । রামশঙ্কর ভট্রাচাযের 
কৃতী শিষ্য ও 'িফৃপুর ঘরানার ধ্রুপদশ কেশবলাল 
কাঁলকাতায় তারকনাথ প্রামাণকের সভাগায়ক 
ছিলেন। 1তাঁন সঙ্গীত-রচায়তাও ছিলেন। [৫২] 

কেশবানন্দ মহাভারত, ্বাঙ্ণী (১২০৩ - 
১৩২২ ব.) বাঘাসন-বর্ধমান। পূর্বনাম রাধিকা- 



কৈলাপচন্দ্র কাব্য-সাংখ্যতশীর্থ [ 

প্রসাদ রায়চৌধুরী । রামগোপাল ব্রহ্মচারর কাছে 
হঠযোগ শিখে সম্ন্যাসধর্মে দীক্ষা নেন ও “কেশবা- 
নন্দ, নামে আখ্যাত হন। নিজ গ্রামে বিদ্যালয়, 
গ্রল্থাগার, আশ্রমের কাছে আদর্শ কাঁষ-উদ্যান ও 
গোচারণক্ষেত্র স্থাপন করেন। অনুন্নত সম্প্রদায়ের 
মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্যও বিদ্যালয় প্রাতচ্ঠা 
করেছিলেন। তানি বহু ধর্মোপদেশপূর্ণ 'আনন্দ- 
দশতা' নামক গ্রল্থের রচয়িতা । [১] 

কৈলাসচন্দ্রু কাব্য-ব্যাকরণ-প্নরাণ-সাংখ্যতশথণ 
মহামহোপাধ্যায় ১৮৬৫- ১৯৩১) বড়াইবাড়ী-_ 
বংপুর। হারশ্চন্দ্র তর্কবাগীশ। বারেন্দ্র শ্রেণীর 
রাহ্মণ। আঁদ নিবাস পাবনা । কলাপ ব্যাকরণ, কাব্য, 
পুরাণ ও সাংখ্যের উপাধি পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 
এ জেলারই কুঁড়গ্রামে চতুষ্পাঠণ স্থাপন করে সেখানে 
স্থায়ভাবে বাস করতে থাকেন। জলপাইগ্াাঁড় শহরে 
[তান 'বোদক সমাজ, ও একটি চতুষ্পাঠশ স্থাপন 
করেন। এঁ চতুষ্পাঠনাট আজও রয়েছে। কুড়িগ্রামে 
কিছকালের জন্য 'িতিনি 'অনারার ম্যাজিস্ট্রেট'-এর 
কার্যও করোছিলেন। ১৯০৯ খশ. তানি "মহা- 
মহোপাধ্যায়' উপাধি পান। তাঁর রচিত দুইখানি 
পুস্তক 'যড়দর্শনসমন্বয়ঃ' ও নন্যায়রত্রমালা' আজও 
প্রকাশিত হয় 'নি। [১০০] 

কৈলাসচন্দ্র নম্দশী (?- ৭.৮.১২৯১ ব.) কালণ- 
কচ্ছ_ব্রিপুরা পের্ববঞ্গ)। নন্দদুলাল। ১২৭২ ব. 
কৃমিল্লা জেলা স্কুল থেকে মাসিক দশ টাকা বাস্ত 
পেয়ে প্রবোশিকা পাশ করেন। এরপর ঢাকা কলেজে 
শিক্ষাগ্রহণ করেন। গাঁণতশাস্তে অসাধারণ দখল 

ছিল। ১৮৬৯ খুশি. ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় “পূর্ব 
বাঙলা ব্রাহ্গসমাজ' প্রাতষ্ঠার সময় কেশবচন্দ্রের 
বন্তুতায় মুণ্ধ হয়ে রাহ্গধর্মে দীক্ষিত হন। ১৮৭০ 

খটী. দুর্গোৎসবের সময় বিজয়কৃণ, বঙ্গচন্দ্র, সাধু 
অঘোরনাথ প্রমুখদের নিয়ে স্বগ্রামে পৈতৃক দু্গা- 
মান্দরে ব্রন্মোৎসব করে দুর্গামান্দিরকে রহ্গমান্দিরে 
পাঁরণত করেন। মাঝে মাঝে স্বগ্রামে বাস করে 
বন্তৃতার মাধ্যমে ভ্রাহ্গধর্ম প্রচার করতেন । প্রধানত 
তাঁরই চেষ্টায় গ্রামে ধর্মসভা প্রাতীম্ত হয়। ১৮৭০ 
খন. ব্রা্মধর্ম প্রচারার্থ বঙ্গবন্ধু, ও ১৮৭৫ 
খু, ইংরেজণ 'ঈস্ট, পাত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৩ 
নভেম্বর ১৮৭৬ খু. এক কুলশন ব্রাহ্মণ পাঁরবারের 
কন্যার সঙ্গে তাঁর ্ রাহ্মমতে বিবাহ হয়। ১৮৭৭ 
খু, ঢাকায় “ঈস্টবেঞ্গল প্রেস ও ১৯৮৭৮ খী, 
নউ প্রেস' স্থাপন কবেন এবং ১৮৮০ খই. 
এপলাগ্রমূস্ জারনাল' পন্রিকা প্রকাশ করেন। 
কৈলাসচন্দ্বের স্বদেশপ্রশীত প্রবল 'ছিল। ঢাকায় 
বড়লাটের দরবারে তিনি ধুঁতি-চাদর পরে নিমন্নণ 
বক্ষা করতে গিয়োছলেন। [৯] 

৯০৭ ] কৈলাসচন্দ্র বিদ্যাভূহদ 

কৈলাসচন্দ্র বস; 0১৮২৭ -১৮.৮.১৮৭৮) 
কাঁলকাতা। হরলাল। ওরিয়েন্টাল সোৌমনার ও 
হিন্দ, কলেজ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। পিতার মৃত্যু 
হওয়ায় শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে । কর্মজীবনে সর- 
কারী 'বাভন্ন কর্মে উন্নীতিলাভ করেন ও উচ্চপদ 
প্রাপ্ত হন। 'বাভন্ন শিক্ষা-প্রাতিষ্ঠানের পারচালক 
এবং স্ব্ীশিক্ষায় আগ্রহশী 'ছিলেন। বাশ্মী 'হসাবে 
সুনাম 'ছিল। বেথুন সোসাইটির সদস্য, পরে সম্পা- 
দক হন। ১৮৪৯ খ্ডী. শলটারার ক্লানকৃল: পাল্রকা 
প্রকাশ করেন। পদ বেঙ্গল রেকর্ডার”, "মার্নং 

ণহন্দু প্যাষ্ট্রিয়ট”, “বেগ্গলণ' প্রভাতি তৎকালশন 
সমস্ত বিখ্যাত পান্রুকার লেখক ছিলেন। তাঁর রাঁচত 
উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ :: 41109 ৬0750 01 391729]? 

(১৮৫৪) এবং 40 006 16000911912 01 760072159, 

€১৮৫৬)। কয়েকটি রাজনোতিক বন্তৃতাও প্রাসাদ্ধ 
লাভ করে। ডাফ সাহেব ও মেরী কাপেশ্টার 
তাঁদের আন্দোলনে কৈলাসচন্দ্রের সাহায্য ও উপ- 
দেশে উপকৃত হন। [১,৮,২৫,২৬] 

কৈলাসচন্দ্র বস;, স্যার, ি.আই.ই., ও.ব.ই. 
৫১২৫৭ ?2-৬.১০.১৩৩৩ ব.) কাঁলকাতা। ১৮৭৪ 
খুশী. মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডান্তার পাশ করে 
ক্যাম্বেল হাসপাতালের রোসডেন্ট মোডক্যাল 
অফিসার হন। প্রধানত তাঁরই চেষ্টায় বাগঙলায় 
পশহ-চিকৎসা কলেজ ও হাসপাতাল প্রাতষ্ঠিত এবং 
ট্রপক্যাল মেডিসিন স্কুলের জন্য বহু অর্থ 
সংগৃহীত হয়োছল। এ ছাড়া কাঁলকাতা মোডিক্যাল 
স্কুল, সোদপুর 'পিঞ্জরাপোল, কুষ্ঠ-নবাস প্রভাতির 
তান অন্যতম প্রাতম্ঠাতা। কলিকাতা মোঁডক্যাল, 
সোসাইটির সভাপাঁতি, ভারতীয় মোডক্যাল কংগ্রেসের 
সহ-সভাপাঁত, কাঁলকাতা 'মাঁনাসপ্যালাটির কাঁম- 
শনার, বিশ্বাবদ্যালয়ের ফেলো এবং অবৈতনিক 
ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। “কাইজার-ই-হন্দ্, স্বর্ণপদক 
লাভ করেন। ভারতাঁয় ডাক্তারদের মধ্যে তাঁনই 
প্রথম “স্যার, উপাধি দ্বারা সম্মানিত হন ১৯০৬)। 
[১,৫] 

কৈলাসচন্দ্র 'বদ্যাড়ষণ (২৫.৮.১২৬৬ - ই৭, 
১৯.১৩০৯ ব.) সাঁতরাগাছি-_হাওড়া। নন্দলাল 
গবদ্যারত্ব । মাতামহ কাশশনাথ তরককবাগশশের গৃহে 

থেকে সংস্কৃত কলেজে অধায়ন করেন। সেখান 
থেকে কৃতিত্বের সত্গে এম.এ. পাশ করে ডাফ 
কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক 'িনষুস্ত হন। বিখ্যাত 
সোমপ্রকাশ' পন্রিকার সম্পাদকের মৃত্যুর পর তানি 
উন্ত প্রকার স্বত্ব ক্রয় করে নিজে সম্পাদক ও 
পারচালক হন। সঙ্গীতশাস্তে ও মৃদঞ্গবাদনে 
অসাধারণ নৈপণ্যের আঁধকারী ছিলেন। বিখ্যাত 



কৈলাসচগ্দ্র শিরোমাঁণ 

নেয়ায়িক পান্ডিত হলধর ন্যায়রত্র তাঁর পিতামহ 

ছিলেন! 1৯] 
কৈলাসচন্দ্র শিরোমাণি, সহামহোপাধ্যায় (১৮৩০ - 

১১৯০১) ধাব্রশ-বর্ধমান। ঘনশ্যাম সার্বভোম। 

[বিখ্যাত মুখোপাধ্যায় পাঁণ্ডতবংশে জল্ম। 'বাভন্ব 
পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণাদি পড়েন এবং ন্যায়শাস্ত্ 
অধায়ন সম্পূর্ণ করে শঁশরোমাঁণ' উপাধি প্রাপ্ত হন। 
জশীবকার জন্য প্রথমে পাটনা ও পরে কাশীতে 
গায়ে কাশশর রাজকীয় সংস্কৃত কলেজে ন্যায়- 
শ।স্নের অধাপনাকার্যে প্রতী হন। স্থায়ী হবার পর 
অন্যান্য বিষয়েও অধ্যাপনা করেন। এ কার্য থেকে 
অবসর-গ্রহণের পরেও কতৃপ্পিক্ষের ইচ্ছায় স্বগহে 
অধ্যাপনা করেন। পান্ডত্যের জন্য বাঙলার বাইরেও 
তিন খ্যাতিমান ও শ্রদ্ধাভাজন 'ছিলেন। তাঁর রাঁচত 
'ভাষাচ্ছায়া' নামে ন্যায়সূন্লের টীকা একটি উল্লেখ- 
যোগা গ্রল্থ। ১৮৯৬ খত. 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি- 
ডাধত হয়োছিলেন। 1১,১৩০] 

কৈলাপচন্দ্র সরকার (১৮৭৩ ?- ১৯৩৩) বন- 
গ্রাম-পাবনা। প্রথমে শিক্ষকতা করেন। পরে 
সাংবাদক হবার আগ্রহে নাজ চেষ্টায় শর্টহ্যাণ্ড 
[শক্ষা করেন ও কাঁলকাতার কয়েক পান্রকার 
সংধাদদাতা নিষু্ত হন। শেষে 'টেলিগ্রাফ', 'বেজ্গলণ”, 
'ইংলিশম্যান', 'স্টেটসম্যান, 'বসমমতশী', “অমৃত- 
বাজার', 'আত্মশান্ত' প্রীত কলিকাতার 'বাভন্ন 
সংবাদপন্লে সাংবাঁদক 'হসাবে কাজ করেন। ১৯০৬ 
খু). একট কমাঁশ্শয়াল কলেজ পেরে এট 'কাঁশিম- 
বাজার পালটেক্নিক ইন্াস্টাটউটে”র সঙ্গে যুক্ত 
হয়) প্রাতষ্ঠা করেন। বিশ্বাবদ্যালয়ের বিপোটনণর 
ও পোস্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাসের শর্টহ্যাণ্ডের শিক্ষক 
ছলেন। বঙ্গবাসী কলেজে শটহ্যান্ডের সঙ্গে 
ফরাসী ও জার্মান ভাষাও শেখাতেন। সুগায়ক 
ছিলেন এবং তবলা ও পাখোয়াজ বাজনায়ও দক্ষতা 
[ছিল। [১.৫] 

কৈলাসচচ্দ্র সিংহ, 'বিদ্যাড়ুষণ (১২৫৮ - ১৩২১ 
ব.) কালীকচ্ছ--ন্িপুরা। গোলোকচন্দ্র। কুমল্লা 
জেলা স্কুলের ছান্র। পিতার মৃত্যু হওয়ায় "শিক্ষা 
বোঁশ এগোতে পারে নি। পহন্দু হিতৈষণ' পল্িকার 
লেখক ছিলেন এবং শন্রপৃর ইতিবৃত্ত নামক 
পৃস্তিকা ও জোয়ান অব আকের জীবনী 
প্রকাশ করেন। ক্রমে তাঁর রিত 'মাঁণপুর বিবরণ' 
(বঙ্গদর্শনে), শহউয়েন সাংয়ের বাংগালা ভ্রমণ, 
(ভারতীতে) ও পদনাজপুর স্তম্ভাঁলাপ' (বাম্ধবে) 
প্রকাঁশত হয়। জ্যোতারন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে 
উীঁড়ষ্যার জামদারধর ম্যানেজার নিষ্স্ত করেন। 
এই সময়ে ভারত পান্রকায় 'টাঁড়ষ্যা যাবা ও 
'উাড়ষ্যার ইাতিহাস' লেখেন। দেড় বছর পরে কাঁল- 

[ ১০৮ ] চঙজদীশ্বর 

কাতায় আদ ব্রাঙ্গসমাজের সহকারী সম্পাদক 
নিষুন্ত হন। [তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা” 'শক্কর', 
'আনন্দাগাঁর' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁর 
রচিত শ্রেষ্ঠ এীতহাঁসক গ্রল্থ : 'রাজমালা, 

(ব্রপুরার হাতহাস) ; সঙ্গীত গ্রল্থ : “কাঞ্গালের 
গীত" ও “কাঙ্গালের গীতা" । ধর্মমতে 'তীঁন প্রথমে 
ব্রাঙ্গা, পরে বৌদ্ধ এবং শেষে কালীর উপাসক 
হন। [১] 

কৈলাস বারূই (১৯শ শতাব্দী)। কাব গানে 
গোপাল উড়ের শিষ্য হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অন 
করোছলেন। কাঁবতায় সহজ ও হালকা রসের 
রাগিণশ 'মাঁশয়ে সুন্দরভাবে স্বভাব বর্ণনা করতে 
পারতেন। [১৯,২] 
কৈলাসবাদিনণ দেবশী। স্বামী দুর্গাচরণ গুপ্ত। 

তাঁর রচিত পুস্তক : পহন্দু মহলাগণের হখঈনাবস্থা? 
(১৮৬৩ খুশ.), পহন্দু মাহলাকুলের 'বিদ্যাভ্যাস 
ও তাহার সমল্বতি” (১৮৬৫ খু.) ও গদ্যে-পদ্যে 
ক্লাচত শবশবশোভা” (১৮৬৫ খস.)। গ্রল্থকর্নী 
সম্বন্ধে এটুকু জানা যায় যে ১২ বছর বয়সের 
আগে অক্ষর-পাঁরিচয় ছিল না। বিবাহের পর স্বামশর 
আগ্রহে 'বিদ্যাচ্চা করেন। সম্ভবত স্বামীর নিজস্ব 
প্রেস ও পুস্তকের ব্যবসায় 'ছিল। প্রথম পুস্তকাঁটর 
12100 29109195, এই ইংরেজী নাম আছে। 

এটি তৎকালীন 'হন্দু স্তী-জাতির সামাঁজক অব- 
স্থার বর্ণনাতজক সরস ও সরল িবন্ধাবলশ। [১৬] 

কৌকৰ থা (১৮৬৫ - ১৯১৫) মেটিয়াবূরূজ 
--কাঁলকাতা। সরোঁদ নিয়ামত্উল্লা। পুরা নাম-_ 
আসাদউল্লা খাঁ কৌকব। ১৯০৭ খস. যতঈন্দ্রমোহন 
ঠাকুরের আনৃকূল্যে কাঁলকাতায় আসেন এবং বাকী 
জীবন এথানেই কাটান। প্যাঁরসের বিশবসম্মেলনে 
[তিনি এবং তাঁর অগ্রজ কেরামতুল্লা যোগ 'দিয়ে- 
ছিলেন। সঙ্গীতের আসরে সরোদ ও ব্যাঞ্জো 
বাজাতেন। সেতারেও দখল 'ছিল। তাঁর শিষ্যদের 
মধ্যে ধীরেন্দ্রনাথ বসু, হরেন্দ্রকষ। শীল, ননী 
মাঁতলাল, গোবর গুহ প্রভাতি উল্লেখযোগ্য । আশু 
তোষ চৌধুরী ও প্রাতিভা দেব স্থাপিত “সংগত 
সঞ্ঘে'র প্রধান যন্তরশিক্ষক ছিলেন। তাঁর গানের বহু 
রেকর্ড আছে। জীবনের মধাভাগ ভারতের নানা 
অণ্চলের সং্গীত-কেন্দ্রে আতিবাহত হয়। কাঁল- 
কাতায় মৃত্যু। [৩] 

ক্রমদী*বর। (১০ম/১২শ শতাব্দণ)। চক্রপাণ। 
বঙ্গের প্রসিদ্ধ সংস্কৃত বৈয়াকরণাদগের মধ্যে 
্বজ ও কাব কব্লমদীশ্বর অন্যতম। তাঁর বংশ- 
পাঁরচয় অজ্ঞাত। প্রচালত আখ্যায়কা অনুসারে 
জানা যায়, তিনি বালাকালে 'পিতৃমাতৃহশন হয়ে 
কোনও এক অধ্যাপকের অনঃগ্রহে শিক্ষাপ্রাপত হন। 



ক্ষিতিমোহন সেন 

তান বিভিন্ন ব্যাকরণের সার সংগ্রহ করে "সংক্ষিগ্ত- 
সার, ব্যাকরণ রচন্য করেন। কথিত আছে, তাঁর 
ব্যাকরণ-রচনার পাশ্ডিত্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁরই 
এক সহপাঠী তাঁকে হত্যা করেন। কেহ কেহ 
বলেন, তাঁর ব্যাকরণ জাঁটল ও ন্যায়াবরুদ্ধ হওয়ায় 
জনপ্রয় হয় 'নি। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে তান গ্রম্থখানি 
মহারাজ জুমর নন্দীর পুকুরে ফেলে প্রাণত্যাগ 
করেন। জুমুর নন্দী এ গ্রন্থখান গহে এনে 
সংশোধন এবং কৃদন্ত উপাঁদ ও তাঁদ্ধত সংযোজন 
করে তার একাট বাঁত্ত রচনা করেন ; পরে গোয়ীচন্দ্ 
সূত্র ও বাৃত্তর উপর টীকা রচনা করেন। পশ্চিম- 
বঙ্গে ব্যাকরণখানির প্রচলন আছে। [১,৩] 

ক্ষাতিমোহন সেন (৩০.১১.১৮৮০-১২.৩, 
১৯৬০)। ভুবনমোহন। পোৌশ্রক নিবাস সোনারং-__ 
ঢাকা । জন্ম কাশীতে । কাশী কুইন্স কলেজ থেকে 
সংস্কৃতে এম.এ. পাশ করে চম্বারাজ্যের িক্ষা- 
[বিভার্গে যোগ দেন। ১৯০৮ খু. রবান্দ্রনাথের 
আহবানে 'বি*বভারতাঁর ব্রক্গচর্যাশ্রমে যোগদান করেন 
ও 'ব*বভারতী 'বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষরূপে কর্ম- 
জীবন শেষ করেন। িছাঁদন 'বশ্বভারতশর অস্থায়ী 
উপাচার্য পদেও আসীন 'ছিলেন। ভারতীয় মধ্য- 
যুগের ধর্মসাধনার বিষয়ে তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। 
সন্তদের বাণী, বাউল সঞ্গীত এবং সাধনতত্ব 
সংগ্রহে তাঁর অসাধারণ - কৃতিত্ব বিশেষভাবে 
স্মরণীয়। প্রায় পন্ডাশ বছরের সাধনার ফলে 
সংগৃহীত বিষয়সমূহ কয়েকাঁট গ্রন্থে তান 
অন্তভূন্ত করে প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পা- 
দিত 40105 17007016ণ0 17১0961775 ০06 19017 

গ্রন্থাটও তাঁর সংগ্রহ অবলম্বনে রাঁচিত (১৯১৪)। 
১৯২৪ খুশী. রবীন্দ্রনাথের চশন শ্র্রণের সহযান্রী 
ছিলেন। তাঁর রাঁচত “00515 নামক গ্রল্থাট 
ফরাসী, জার্মান ও ডাচ ভাষায় এবং অপর 
কয়েকটি গ্রল্থ হিন্দী, গুজরাটণ ও অসমীয়া ভাষায় 
অনুদিত হয়েছে। এখনও বহু সংগ্রহ ও প্রবন্ধ 
গ্রশ্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। “কবীর, 9৪ খণ্ড), 
'ভারতশয় মধ্যযুগের সাধনার ধারা”. “দাদু”, ভারতের 

সংস্কৃতি” বাংলার সাধনা", "জাতিভেদ', শহন্দু 

'যুগগুর রামমোহন”, লাকা কাব্য পারক্রমা”, 
'বাংলার বাউল”, এচল্ময় বঙ্গা', 21650155251 71550- 

০1577) 01 17019” প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত 

গ্র্থ। ১৯৫২ খ্শী, ি*বভারতীর প্রথম 'দোশি- 
কোত্তম' উপাধি এবং “হন্দীচর্চার স্বীকৃতিস্বরূপ 
সর্বভারতীয় সম্মান অজন করোছিলেন। তান 
সরাঁষক, সুবন্তা এবং সু-আভিনেতা হিসাবেও 
জনাপ্রয়তা অর্জন কয়েছিলেন। [৩,৭.২৬] 

[ ১০৯ ] ক্ষিতীশপ্রসাদ চটোপাধ্যায় 

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২৪.৯.১৮৬৯ - ১৭.১০. 
১৯৩৭) কাঁলকাতা। হেমেন্দ্রনাথ। সংস্কৃত ও 
প্রোসডেল্সী কলেজের ছাত্র । সংস্কৃতে ব্যৎপাত্তর 
জন্য “তত্তীনাধ” উপাধি পান। আদ ব্রাক্মসমাজের 
কর্মী এবং ব্রা্মসমাজের চিৎপুরস্থ মান্দরের আছি 
ছিলেন। বহ্যাদন “তত্ববোধিন? পান্রকা'র সম্পাদনাও 
করেন। “আঁদশুূর ও ভঙ্টনারায়ণ', 'আর্ধরমণসর 
ণশক্ষা ও স্বাধীনতা”, "অধ্যাত্বধর্ম ও অজ্ঞেয়বাদ', 
ন্রাঙ্গধর্মের 'বিবাতি', "হাবঃ' ইত্যাঁদ বহু গ্রন্থ 
তিনি রচনা ও প্রকাশ করেন। 'হাবিঃ, গ্রন্থে তাঁর 
সঙ্গীত-চর্চার 'নিদর্শনও পাওয়া যায়। সেকালের 
কাঁলকাতার "চিত্তাকর্ষক 'ববরণ সংবাঁলত “কাঁল- 
কাতায় চলাফেরা” নামক গ্রল্থটিও তাঁর অন্যতম 
উল্লেখযোগ্য রচনা । [১,৩,) 

ক্ষিতশন্দ্রনাথ মজমদার। শল্পগূরু অবনীন্দু- 
নাথের প্রিয় শিষ্যদের অন্যতম। 'তাঁনি হীণ্ডিয়ান 
স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল আর্টের শিক্ষক 'ছলেন। 
বৈষণবীয় বিষয়বস্তু তাঁর অতজ্কন-প্রেরণার প্রধান- 
তম উৎস 'ছিল। তাঁর এক শষ্য বলেছেন, 
বৈষ্ণব কাব্যে যেমন বদ্যাপাঁতি ও চন্ডীদাস, বৈষ্ণবাীয় 
চিল্রমালায় তেমান ক্ষিতীন্দ্রনাথ।...তাঁর ছাঁবতে 
সাম্মীলত হয়েছে, বিশ্বাস ও প্রয়োগের 'বরল 
গুণ...” তাঁর আঞ্কত রাধাকফের দেহ শীর্ণ এবং 
আভঙ্গ, ব্রিভঙ্গ ও বহ্ভগ্গ ঢঙের। [১৬] 

ক্ষিতশশচন্দ্র দেব (১৯১০৩ 2- ২৪.৬.১৯৭১)। 
ছা্রজীবনে “অনুশশলন সামাতি'র সভ্য 'হসাবে 
স্বাধশনতা সংগ্রামে যোগ দেন। বৈস্লবিক কাজের 
জন্য বহুদিন কারাবাস করেন। দেশ স্বাধীন হবার 
পর এবপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলে যোগ দেন। “অনু- 
শীলন ভবনের অন্যতম ্রাস্ট 'ছিলেন। [১৬] 

ক্ষিতশশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৫.১২.১৮৯৭ - 
৩১.৫.১৯৬৩) কাঁলকাতা । যাঁমনশমোহন । বাঙলার 
দুই খ্যাতনামা মনীষীর বংশধারার সঙ্গে তরি সম্পর্ক 
ছিল। মা মাঁতমালা ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
নাতনী, পিতা রাজা রামমোহন রায়ের অধস্তন 
পণ্মম পুরুষ । মেট্রোপাঁলটান ইনৃস্টাটউশন থেকে 
১৯১৩ খু. সপ্তম স্থান আধকার করে ম্যাট্রিক 
€&ঁ বছর সুভাষচন্দ্র ঠদ্বতীয় হয়েছিলেন), ১৯১৫ 
খুখ, প্রথম স্থান আধকার করে আই.এস-ি., 
১৯১৭ খশ. পদার্থীবদ্যায় প্রথম শ্রেণীর অনার্স- 
সহ 'বি.এস-সি পাশ করেন। ১৯২২ খু. 
কেদ্রিজ িশ্বাবদ্যালয় থেকে নৃতত্ব 'বিষয়ে 
এম.এস-সি. পাশ করে 'আ্যাম্থান উইলকশন ফেলো- 
শিপ' পান। স্বদেশে ফিরে এসে ১৯২৩ খু, 
কলিকাতা বিম্ববিদ্যালয়ের নৃতত্রের অধ্যাপক 
নষুস্ত হন। ১৯২৪ খই. স্বরাজ্য দল 'চিত্তরঞজনের 



ক্ষণরোদগোপাল মঃখোপাধ্যায় 

নেতৃত্বে কপোরেশন দখল করলে 'চন্তরঞ্জন মেয়র, 
সুভাষচন্দ্র চগফ এক্সিকিউটিভ আঁফসার হন এবং 
স:ভাষচন্দ্র ক্ষিতীশপ্রসাদকে এডুকেশন অফিসার 

নিযুক্ত করেন। তিনি অফিসার হবার আগে ক্পোন 

রেশনের মানত ৩টি প্রাথামক বিদ্যালয় ছিল; পরে 

তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় আরও ২২৯টি স্কুল স্থাপিত 

হয়। ১৯৩৫ খী, পরল্ত এ পদে আসশন ছিলেন। 
& ধছরেই শ্যামাপ্রসাদের আমল্মণে পুনরায় কলি- 
কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং ৩১ 
মার্চ ১৯৬৩ খু, অবসর নেন। ১৯৩৪ খএব. 
ইংল্যাণ্ডে অন্যাষ্ঠত প্রথম বিশবনৃতর্ববিদ্ সম্মেলনে 
ভারতের প্রাতীনাধত্ব করেন ও ১৯৫২ খখ. 
[িয়েনায় এ সম্মেলনের সহ-সভাপাঁত হন। এরপর 
সোভিয়েট-শক্ষাবদগণের আমল্মণে মস্কো যাত্রা 
করেন। ১৯৬০ খ্যাঁ, প্যারসে অনুষ্ঠিত ইউ- 
নেসকোর বিশ্ব 10/%৩8115 1091145055 সম্মে- 

লনে যোগদান করে প্রবন্ধ পাঠ করেন। ছশট 
[বিখ্যাত অনুসন্ধান-কােরি পারিচালক ছিলেন। 
১৯৪৩ খঃশম্টাব্দের দুভিক্ষ ও পুনর্বসাতির সমস্যা, 
বাঙলার পাট-শিজ্প শ্রমিকদের অবস্থা, কলেজের 
ছান্রদের পড়াশুনা ও বাস করার অবস্থা, 30/607115 
10611708610 প্রভাতি বিষয় নিয়ে প্রকাশিত 

গবেষণা গ্রন্থ আছে। দণর্ঘ কুড় বছর সাঁওতালদের 
[নিয়ে নৃতাত্ক গবেষণা করেছিলেন। 18] 

ক্ষীরোদগোপাল মুখোপাধ্যায় (১৮৯৫ - ১৭৩, 
১৯৭৪)। ফয়াজ খাঁর ছান্র ক্ষীরোদগোপাল কাঁশিম- 
বান্জারের রাজার সভাশায়ক 'ছিলেন। তাঁর সঞ্গশত- 

জশনন বোঁচন্রাময় ছিল। তান কেশ গণেশ ঢেকমের 
কাছে ধামার শেখেন এবং ঠুংর শেখেন বারাণসীর 
নূরজাহানের কাছে। বাংলা সিনেমা এবং মণ্ড 
জগতের সঙ্গে তাঁর ঘাঁনম্ঠ যোগ ছিল। বাঙলার 
প্রথম সবাক চিত্র 'জামাইষষ্ঠীগতে তান ছিলেন 
নায়ক। পরে আরও ২১ ছাঁবতে আভনয় করেন। 
সঙ্গচশত-পারচালক হসাবেও সুনাম ছিল। নৃত্য- 
পারচালনায়ও দক্ষতা দোঁখয়েছেন। মণ্ে তান 
1শাঁশর ভাদড়ীর শ্রীরষ্গমের সঙ্গে যুস্ত 'ছিলেন। 
পাইওনিয়ার রেকর্ড কোম্পানীর সঙ্গীত-শক্ষক 
ছিলেন। নিজেও কিছুসংখ্যক শ্যামাসঞ্গীত, 
ভাটিয়ালি, আধুনিক, ভজন প্রভাত রেকর্ড করেন। 
ম্যাডান কোম্পানী ও কাঁলিকাতা রোডওর সঙ্গে 
শুরু থেকে যুক্ত ছিলেন। রেডিওর পাঁরচালনা 
তখন কোম্পানীর হাতে ছিল। 'পটলবাবু” নামে 
খ্যাত ছিলেন। [১৬] 

ক্ষশয়োদচন্দ্র চৌধুরী, ভা. (১৯০০ - ১৯,৯১০, 
১৯৭৩) িশোরগঞ্জ_ময়মনাসংহ। খ্যাতনামা 
শশুর়োগ-বিশেষজ্ঞ ও চিকিংসক। স্কুলের শিক্ষা 

[৯৯০ ] ক্ষীরোদচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 

[কিশোরগঞ্জে । কলিকাতা প্রেসিডেন্নী কলেজ থেকে 

পাশ করে কাঁলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভাত 

হন। মেধাবী ছান্ন ছিলেন। ১৯২৬ খ্ী, এমশব, 
পাশ করে উচ্চাশক্ষার্থ ইংল্যান্ড ও পরে ভিয়েনায় 
গয়ে শশুরোগ-সম্পর্কো বিশেষ পড়াশহনা 

করেন। জার্মানীর তুবিনজেন-এর বিখ্যাত 

ধশিশু হাসপাতালে কিছ্দন 'চাকৎসাকাজে নিষযন্ত 
থেকে আভজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। ১৯৩১৯ খঢী. দেশে 

ছিরে কয়েক বছর কাঁলকাতার চিত্তরঞ্জন শিশু 

সদনের সঙ্গে যুস্ত ছিলেন। ৯৯৩ খী. শিশু 

স্বাস্থ্য ও 'শিশুরোগ সম্পর্কে উন্নততর গবেষণা 

কাজ চালানোর জন্য ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড 
হেল্থ্ নামে এক প্রাতিষ্ঠান স্থাপন করেন। শিশু 
রোগ-বিশেষজ্ঞ হিসাবে তান শুধু ভারতেই নয়, 

আন্তজাতিক ক্ষেত্রেও খ্যাতি অর্জন করেন। শিশু 
স্বাস্থ্য ও শিশুরোগ-সম্পকে বাভন্ন সময়ে বিভিন্ন 
দেশে অন্যম্ঠিত আন্তজর্শীতক সম্মেলনে তিনি 
যোগ দিয়েছেন। তাঁর স্ব্ীও একজন শিশুরোগ- 
াকৎসক। সুলেখক নীরদচন্দ্র তাঁর অন্যতম 

ভ্রাতা। [১৬] 
ক্ষণরোদচন্দ্র দেব (১৮৯৩ - ১৯৯৩৭) লাতুয়া-_ 

শ্রীহট্র। সতশশচন্দ্র। পিতামহ ও পিতা 'ব্রাটশ 
সরকারের প্রদত্ত উপাধধারী ছিলেন। কাঁরমগঞ্জে 
শিক্ষারম্ভ। কাঁলকাতা প্রোসডেল্সী কলেজ থেকে 
দব.এ. ও বি.এল. পাশ করে শ্ত্রীহটে ওকালাতি 
শুরু করেন (১৯২০)। 'কন্তু অসহযোগ আন্দো- 
লনে যোগ 'দয়ে আইন ব্যবসায় ত্যাগ করেন। এ 
সময় থেকেই সুরমা উপত্যকা অণ্লে নেতারূপে 
পারচিত হন। ষোল বছর এ অণ্খলে সকল আন্দো- 
লনের সম্গে জঁড়ত গছিলেন। ১৯৯২৩ খুব. স্বরাজ্য 
দলে যোগ দিয়ে আসাম ব্যবস্থাপক সভার সদস্য 
ধনর্বাচত হন। একজন পার্লামেন্টারী বন্তারূপে 
সমপ্রাতিচ্ঠত হয়ে এখানে পুনর্নির্বাচিত হন। 
আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে ১৯৩০) ভানু- 
বিলে প্রায় এক সহম্ত্র মাঁণপুরী কৃষকের সত্যাগ্রহ 
আন্দোলনে নেতৃত্ব করেন। দেড় বছর কারাদণ্ড 
ভোগ করে ১৯৩২ খু. মস্ত পান। এরপর কংগ্রেস 
আন্দোলনে যোগ দেন এবং ১৯৩৭ থ্রী, আসাম 

ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেস দলের সহকারঈ নেতা 
ঘনর্বাচিত হন। শ্রীহট্র এম. সি. কলেজ স্থাপনে 
সহায়তা করেন। এ জেলায় কালাজর-প্রপশীড়তদের 
জন্য হাসপাতাল প্রাতষ্ঠায় প্রধান উদ্যোগধ 'ছিলেন। 

নৌতক প্রবন্ধ 'লিখতেন। [১২৪] 
জশরোদচন্দ মুখোপাধ্যায় ৮.২.১৮৯৮- ২৯, 

১১৯৭১) নৈলা-_ ফাঁরদপূুর। যাদবচন্দ্। সাত 



কশরোদচন্দ্র রায়চোধ্যরণী 

বছর বয়সে 'পিতৃহণন হয়ে অনাত্মীয়ের দয়ায় নিজ- 
গ্রাম থেকে দূরে রাজবাঁড় নামক স্থানে বিদ্যাশিক্ষা 
করেন। ১৯২০ খ্টী, কাঁলিকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের 
দর্শনে প্রথম শ্রেণীতে এম.এ. পাশ করেন; পরে 
পি.আর.এস. হন ও মোয়াট স্বর্ণপদক লাভ করেন। 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের অধ্যা- 
পক (১৯২০ - ৪৭) এবং কাঁলকাতা 'বশ্বাঁবদ্যালয়ের 
মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ০১১৪৭ -৬১) ছিলেন । 
এরপর ১৯৬১ খু, থেকে তান ভারত সরকারের 
ধবজ্ঞান ও কারিগরী গবেষণা পরিষদের অবসর- 
প্রাপ্ত বৈজ্ঞানকরূপে আমৃত্যু কাজ করেন। “75 
0155911090517655 21) 11705111000, 99১ 11) ] 217 

£%$' প্রভাতি বহু গবেষণামূলক নিবন্ধ রচনা করেন 
এবং মনো বিশ্লেষণের জন্য একাট যন্ত্র পাঁরকজ্পনা 
করেন ১৯৩$)। যন্ত্র আমোরকার ১৫০০1০/)৪ 
4& (০০. কর্তৃক 'নার্মত হয় এবং উদ্ভাবকের নামা- 
নুসারে তার নামকরণ করা হয় 4৫0101671০5 
£৯9501865109179161 । দেশশ-বিদেশন 'বাভল্ন পাত্রকায় 

প্রকাশিত তাঁর গবেষণামূলক নিবন্ধের সংখ্যা 
২৫টি । ঢাকা অনাথাশ্রম, ইডেন কলেজ, মৃক-বাঁধর 
1বদ্যালয় প্রভৃতির কর্মপাঁরষদের সদস্যরূপে ঢাকার 
সামাজক গঠনমূলক কাজে অংশ নেন। ভারতীয় 
বিজ্ঞান কংগ্রেস ১৯৩৭) ও ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসে 
(১৯৪৭) মনোবিজ্ঞান শাখার সভাপাঁত ; ভারতণয় 
বিজ্ঞান কংগ্রেসের হায়দ্রাবাদে অন্ষ্ঠত দর্শন ও 
মনোবিজ্ঞানের যুন্ত আঁধবেশনের সভাপাতি, ন্যাশ- 
নাল ইন-স্টাটউট অফ সায়েন্সের ফেলো (৯৯৬৫), 
€501/001] 01 .1.৯-.এর সদস্য ৬৯৯৬৬ - ৬৭) 

এবং এশিয়াটক সোসাইটির ফেলো 'ছিলেন। 
[১৬,১৪৬] 

ক্ষণরোদচন্দ্র রায়চৌধ্যরশী (2-১৩২৩ ব.)। 
বহু বছর সরকার শিক্ষাবিভাগে যোগ্যতার সঙ্গে 
কাজ করে অবসর-গ্রহণের পর ডীঁড়ষ্যায় বসবাস- 
কালে কটক শহর থেকে 'স্টার অফ উৎকল' নামে 
একাঁট সংবাদপন্র প্রকাশ করেন। কোন কারণে 
সরকার এই শান্তশালশ সংবাদপন্রাটর ওপর জামিন 
চাইলে তানি কাগ্ধজাটর প্রকাশ বন্ধ করে দেন। 
এরপর একাঁট স্কুল প্রাতষ্তা করেন। কটক 
থেকে একটি মাসিক পান্তকাও প্রকাশ করোছিলেন। 
তাঁর রাঁচত "মানব প্রকৃতি এই বিষয়ে বাংলা 
ভাষায় প্রথম গ্রল্থ। তান জাতিবিজ্ঞান (০৫৫১০- 
£08%) এবং বৌদ্ধধর্ম-বিষয়েও অনেক উপাদেয় 
প্রবন্ধের রচাঁয়তা। 1৮১] 

আশরোদপ্রসাঘ গিবদ্যাবনোদ (১৯২.৪.১৮৬৩ -৪. 
৭,১৯২) খড়দহ--চাব্বশ পরগনা । গুরুচরণ 

প্রখ্যাত নাট্যকার। মেক্রোৌপলিটান ইনৃত 

[ ৯৯৯ ] ক্রোদরঞন বন্দ্যোপাধ্যায় 

স্টিটিউশন থেকে রসায়নে 'ব.ঞএ. এবং প্রোস- 
ডেল্সী কলেজ থেকে রসায়নে এম.এ. (১৮৮৯) 
পাশ করার পর ১৮৯২-১৯০৩ খত, পর্যন্ত 
জেনারেল আ্যসেমৃরিজ ইনস্টাটউশনে অধ্যাপনা 
করেন। ছান্রাবস্থা থেকেই সাহ্ত্যচ্চা করতেন। 
১৮৮৫ খ্ঢ. তাঁর 'রাজনৈতিক সন্ব্যাসন' (২ খন্ড) 
প্রকাশিত হয়। আমন্রাক্ষর ছন্দে রাঁচিত “ফুলশয্যা, 
৫১৮৯৪) নামে প্রথম কাব্য-নাটকাট 'উচ্চকবিত্বপূর্ণ 
বাংলা নাটক' ব'লে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেন। 
তাঁর রাঁচত “আঁলবাবা' (৯৮৯৭) প্রথম রঙ্গ-মণ্ড- 
সফল নাটক । এীতিহ্াযাসক নাটকের মধ্যে রিঘুবীর, 
বঙ্গের প্রতাপাদত্য', 'আলমগীর', ও 'নন্দকুমার' 
বিখ্যাত। এই সকল নাটক দেশাত্মবোধ উদ্বোধনে 
সহায়তা করোছিল। তাঁর ৬খানি পৌরাণক নাটকের 
মধ্যে “ভীম্ম' ও 'নরনারায়ণ রঙ্গমণ্ডে দীর্ঘাদন 
আঁভনীত হয়োছল। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা 
&৮। কয়েকটি উপন্যাস ও গল্পগ্রল্থও আছে। 

১৯০০ খর, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা” অনুবাদ করেন 
এবং ১৩১৬ -১৩২২ ব. পর্যন্ত গলৌকিক 
রহস্য' নামক একখানি মাসিক পান্নিকা সম্পাদনা 
করেন। 1১,২,৩,৭,২৬,২৭,৬৫] 

চক্রবত্ণ (2- ১৯৪৪) বন্দর 
-ঢাকা। জলপাইগ্াঁড় থেকে এন্ট্রা্স পরাঁক্ষায় 
জেলার মধ্যে প্রথম হওয়ায় বিশেষ পুরস্কার জেলা- 
শাসকের হাত থেকে নিতে হবে জেনে তা না নিয়ে 
ফিরে আসেন। কাঁলকাতা সেন্ট জৌঁভয়ার্স কলেজ 
থেকে বি.এ. পাশ করার পর পাালস গোয়েন্দার 
হাত এড়াতে জাহাজে পে-মাস্টার বা পার্সার-এর 
কাজ নিয়ে দেশতাাগ করেন। পরে দেশে ফিরে এসে 
দেশনেত্রী সরোজনী নাইডুর বাড়তে 'কছাঁদন 
গৃহশিক্ষকের কাজ করে কলিকাতায় 'হন্দস্থান 
কো-অপারোটভ ইনসওরেন্সে সংরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৯১৮ খশ. তাঁর কর্মোদ্যমে 

এবং ময়মনাসংহ-গৌরীপুরের মহারাজা ভ্রজেন্দ্র- 
কশোর, পাইকপাড়ার কুমার অরুণ সিংহ প্রভাতির 
মোটা মূলধনে 'ক্লাইড হীঞ্জীনয়ারং কোম্পানী 
'লামটেড' প্রাতিষ্ঠত হয়। এই প্রাতম্ঠান থেকেই 
ভারতে প্রস্তুত প্রথম বৈদ্যাতক পাখা 'ক্লাইড 
ফ্যান' বের হয়। ৩০ দশকের মন্দায় ব্লাইড হীঞ্জ- 
নিয়ারং িকুইডেশনে গেলে তান একক চেষ্টায় 
ক্যালকাটা ফ্যান নামে এক নতুন কারখানা এবং 
চক্রবতর্প ইন্ডাঁস্টীরাল স্কুল স্থাপন করেন 
(১৯৩২)। 1১৭,১৪৪) 

্ষশযর়োদরঞ্জান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১২ -৯৯৪৮) 
কাশশপুর- বারিশাল। ধচন্তাহরণ। পিতার কর্ম” 
স্থল চট্টগ্রামে জল্ম। চট্টগ্রাম স্কুল থেকে প্রথম 



হী আনশি চোৌধরণী 

ধবভাগে ম্যা্রিক পাশ করে চট্টগ্রাম কলেজে 
ভর্তি হন। চট্টগ্রামের আম্বতীয় নেতা সূর্য 
সেনের কাছে দরখীক্ষত হয়ে বিপ্লবী সংগঠনে যোগ 
দেন। ১৮.৪,১৯৩০ খু, যে দুজয় তরুণেরা 
চট্টগ্রামে 'ব্রাটশ শাসন স্তব্ধ করে দয়োছিলেন, 
ক্ষণরোদরঞ্জন তাঁদের একজন। ২২.৪.১৯৩০ 
থুখ, জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে 
মুখোমুখি যুদ্ধে জয়লাভ করেন। এই যুদ্ধে বীর 
বিপ্লবীদের ১২জন শহীদ হন। সাত বছর 
পলাতকের জীবনে কখনও মজুর, কখনও স্কুল- 
[শিক্ষক কখনও-বা মাঁঝি-মাল্লার কাজ করতে 
হয়েছে। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে না পেয়ে বদ্ধ 
গপতাকে রেলের চাকার থেকে অবসর নতে বাধ্য 
করে এবং পাঁরবারের একমার উপার্জনশশল জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতাকে চাকার থেকে বিতাঁড়ত করে। অবশেষে 
তান দাঁক্ষণ বঙ্গের ক্যানং শহরে ধরা পড়েন। 
এর পর সাড়ে তিন বছর কারাদণ্ড ভোগ করে 
ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে মুক্তি পান। ধক্ষমারোগে 
মৃত্যু। [৯৬] 

ক্ষীরোদাপদচ্দরী চৌধুরী (১৮৮৩?) সুল্দা- 
ইল--ময়মনাসংহ। শবসুন্দর রায়। স্বামী ব্রজ- 
কিশোর চৌধুরী । ৩২/৩৩ বৎসর বয়সে এক কন্যা 
নিয়ে বিধবা হন। দেবরপনত্র ক্ষিতীশ চৌধুরী ও 
গবগ্লবশ নেতা সরেন্দ্রমোহন ঘোষ তাঁকে বিগ্লবী 
প্রাতিষ্তান 'যুগান্তর'-এর দলভুন্ত করেন। ১৯১৬/ 
১৭ খটী. পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয়দাত্রীর্পে 
তিনি অশেষ বপদের ঝাঁক গনয়ে নিজের গ্রাম 
ছেড়ে 'বাভন্ন স্থানে ঘুরে বোরয়েছেন। ২৯] 

ক্যাদরাম বস্১ (৩.১২,.১৮৮৯ -১১.৮, 
১৯০৮) মৌবনী, মতান্তরে হবিবপুর- মোঁদনশ- 
পদর। প্িলোক্যনাথ। অ্পবয়সে 'পতৃমাতৃহশীন হয়ে 
জ্যেম্তা ভগিনীর কাছে প্রাতপালত হন। প্রথমে 
তমলংকের হ্যাঁমল্টন স্কুলে ও পরে মোঁদনীপূর 
কলোজয়েট স্কুলে 'শিক্ষালাভ করেন। ছান্রাবস্থায় 
সত্োন্দ্রনাথ বসুর সংস্পর্শে যুগান্তর দলে যোগ 

দেন (১৯০২) এবং 'দাঁদর বাঁড় ছেড়ে [িস্লবী 
কাজে মনোনিবেশ করেন। নিজ হাতে কাপড় বোনা, 
ব্যায়াম চর্চা, গীতা অধায়ন ও দেশাবদেশের প্রখ্যাত 
বিস্লবীদের জশীবনশী পাঠম্বারা যে জীবনের শুরু, 
ক্রমে বিলাতী বয়কট, বিলাতশ লবণের নৌকা 
ডোবানো প্রভীতি সক্রিয় স্বদেশী আন্দোলনে তার 
পঁরিণাতি। মেদিনীপুর মারাঠা কেল্লায় এক প্রদ- 

শনীতে বিপ্লব পান্ুকা “সোনার বাংলা” (বাঁলর 
সময়ে প্দীলস গ্রেপ্তার করতে গেলে পুলিসকে 
প্রহার করে পলায়ন করেন (১৯০৬)। পরে গ্রেপ্তার 
হলেও বয়স অঙ্গ বলে মামলা প্রত্যাহত হয়। এই 

[ ৯৯৯ ] ক্ষেত্ুনাথ ভর্টচোষণ 

বছর কাঁসাই নদীর বন্যার সময়ে রণপা'র সাহায্যে 
উপাস্থত হয়ে ব্রাণকার্য সমাধা করেন। ১৯৯০৭ 

খু. গুপ্ত সামাতির অর্থের প্রয়োজনে মেলব্যাগ 
লুণ্ঠন করেন। সে সময় কালিকাতার অত্যাচারী চফ 
প্রোসডেন্সী ম্যাঁজস্ট্রেট িংস্ফোর্ডকে হত্যার জন্য 
গবপ্লবী দলের সিদ্ধান্ত হয়! সরকার উত্ত সাহেবের 
ধনরাপত্তার জন্য মজঃফরপুরে তাঁকে বদলী করেন। 
দলের আদেশে ক্ষাদরাম ও প্রফুল্ল চাকী মজঃফর- 
পুর যাল্লা করেন এবং ৩০ এ্রাপ্রল ১৯০৮ খুন. 
রাত্রি ৮টায় ইউরোপীয় ক্লাব প্রত্যাগত একটি 'িউন 
গাড়ীশকে দিংসৃফোর্ডের গাড় মনে করে তার ওপর 
বোমা নিক্ষেপ করেন। গাড়ীতে দুইজন ইউরোপীয় 
মাঁহলা 'ছলেন, তাঁরা নিহত হন। এই ভুলের জন্য 
ক্ষুদিরাম অত্যন্ত দুঃখবোধ করেন। পরাদন তান 
গ্রেপ্তার হন ও বিচারে তাঁর ফাঁসর আদেশ 
হয়। দণ্ডাদেশ শোনার সময়ে হাসিমুখে ক্ষুদিরাম 
জ্রানান যে মৃত্যুভয় তাঁর নেই। ৯১.৮.১৯০৮ খুখ. 
ফাঁসিতে এই বীরের মৃত্যু হয়। আজও বাঙলা দেশে 
নাম-না-জানা কাঁবর গানে ক্ষুদরামের বীরত্বের 
কাহনী ধ্বানত হয়। [১,৩,৭,১০,২৫,২৬, 
৪২,৪৩] 

ক্ষযাদরাম বস্ ২ (৩১.১.১২৬০- ১৩৩৬ ব.) 
সাঁদপূর-বর্ধমান। গোরাচাঁদ। কঠোর দারিদ্রের 
মধ্যে পড়াশুনা করে কলিকাতা 'বি*বাবদ্যালয় থেকে 
বি.এ. পাশ করেন। কলেজে পাঠরত অবস্থায় 
রেভারেপ্ড কালশচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্নেহলাভ 
করেন । পরে 'বদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহচর্য লাভ করে 
মেট্রোপলিটান কলেজে তকর্শাস্দের অধ্যাপক 'নয্দ্ত 
হন। ক্রমশ এ কলেজে দর্শন-শাস্ত্ের অনার্স পড়াতে 
শুরু করেন। প্রথমে খস্টধর্মানূরাগী ও পরে 
কেশবচন্দ্ের অনুরাগী হন। ১৮৯৩ খু. কাঁল- 
কাতায় সেন্ট্রাল ইন্স্টাটিউশন প্রাতিষ্ঠা করেন। এই 
প্রতিষ্ঠান কলেজে পাঁরণত হলে অধাক্ষরূপে কর্মরত 
থাকেন। রাখীবন্ধনের 'দন (১৯০৬) কাঁলকাতার 
জনসাধারণের পাকসিমূহে সভা 'নাষ্দ্ধ করা হলে 
সেন্্রাল ইনস্টটেউশন প্রাঙ্গণে সভার আহবান 
জানয়ে নিভপশক স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দেন। 
কলেজাট বর্তমানে তাঁর নামাঁঙ্কত। [১৫] 

ক্ষুদিরাম বিশারদ । ডিসেম্বর ১৮২৬ খী. 
কাঁলকাতা সংস্কৃত কলেজে বৈদ্যক শ্রেণধ প্রাতিষ্ঠিত 
হলে তান এই শ্রেণীর অধ্যাপক নিষৃন্ত হয়ে তিন 
বছর এ পদে আরধাম্ঠিত 'ছলেন। ১৮৩১ খু. 
কাঁলকাতায় বৈদ্যসমাজ স্থাপন করেন। [৬৪] 

ক্ষেত্রনাথ ভ্টাচার্য (১৮৩৬ - ১৮৮০) দশ্ডশর- 
হাট-চাষ্বশ পরগনা । ছার হিসাবে ভূদেব মুখো- 
পাধ্যায়ের সঙ্গে পাঁরচয় হয়। সিভিল হীঞ্জনিয়ারিং 



ক্ষেত্রপাল চকুবতশ 

পাশ করে িছাঁদন 'হজলী ও কাঁথর সহকারশ 

ইরঞ্জানয়ারের চাকার করার পর 'সাঁভল হীর্জ- 

নয়ারং কলেজের গাঁণতের অধ্যাপক হন এবং 
পরে ১৮৬৯ খু. বারশালে সহকারণ হীঁঞ্জানয়ারের 
পদ লাভ করেন। এখানে পদস্থ সাহেব কর্মচারীর 
সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় চাকার ছেড়ে দেন। এ 
অবস্থায় ১৮৭০ খু. ভুদেব মুখোপাধ্যায় তাঁকে 
'এডুকেশন গেজেট' পান্রিকার সহ-সম্পাদকর.পে 
[নয়োগ করেন। এখানে ৩/৪ বছর কাজ করা কালে 
& পাত্রকায় সাহত্য সমালোচনা করে সাহতাক্ষেত্রে 
সুর্পারাচিত হন। তাঁর রাঁচত নব্য [শিশুবোধ', 
'কাঁবতা-সংগ্রহ', 'জরপ ও পাঁরামিতি”, 'শুভঙ্করণ', 
'লঘুপারাচিতি, ও অন্যান্য গ্রন্থ জনাপ্রয়তা লাভ 
করে। [১] 

ক্ষেত্রপাল চক্রবতশী, যোগশাল্মী (১- ১৯০৩) 
বঙ্গণয় সাহত্য পারষদের আদ প্রাতজ্ঠাতা। 
১৮৭৩ খপ. প্রোসিডেল্সী কলেজের প্রথম বার্ষক 
শেণশর ছাল্র অবস্থায় কয়েকাঁট উপন্যাস প্রকাশ 
করে লেখক-খ্যাঁতি অর্জন করেন । 'বান্ধব', "সহচরখী+, 
'বঙ্গমাহিলা' প্রভাতি খ্যাতনামা পান্রকায় তাঁর লেখা 
প্রকাঁশত হত। ১৮৮৬ খুশী, এক পাঁরবারক 

চনায় আকৃষ্ট হন এবং যত্ত ও পাঁরশ্রম করে 'হন্দু- 
ধর্ম, দর্শন, যোগশাস্ত ও মনোবিজ্ঞান অধায়ন 
করেন। তান 0175 (09107)05. 75৮০1)0 [০1181- 

095 ১০০1০19 (পরবতী কালে 971 0191691758 

98952018918) 99120) প্রাতিজ্ঞা করেন। ১৮৭২ 

খুশী বালেশবরের কালেক্ঈর ম্যাজিস্ট্রেট জন বীমস 
একাঁট সাহত্য সমাজ প্রাতচ্ঠার প্রস্তাব করেন 
যার উদ্দেশ্য হবে ০9189110201 08০ 1977 0708:06 

9170 01৬106 10 2 061718110 01010170105 01 1) 
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এ প্রস্তাব কার্যে পায়ণত হয় 'নি। ক্ষেন্রপাল এই 
প্রস্তাব অনুসরণ করে সামায়কপন্নে আন্দোলন 
শুরু করেন। ২৩ জুলাই ১৮৯৩ খু. শোভা- 
বাজারের কুমার বিনয়কৃফণ দেবের ভ্রনে ও আশ্রয়ে 
ক্ষেত্রপাল অভশীপসত 'বেঞ্গল একাডোম অব 'িটা- 
বেচার' প্রীতিষ্ঠা করেন। 'বিনয়কৃণ সভাপাঁত ও 
[তান সম্পাদক হন। সভার বিবরণী লেখা ও 
মৃুখপন্র প্রকাশ ইংরেজীতেই চলত। ইংরেজীর 
বাহুল্যের জন্য কাতিপয় সদস্য আপান্ত করেন ও 
উমেশচন্দ্রে বটব্যালের প্রস্তাবে একাডেমির নাম হয় 
বঙ্গীয় সাহত্য পারষদ (২৯.৪-১৮৯৪)। এরপর 
পারষদের সঙ্গে ক্ষেত্রপালের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। 
এক বছর পাঁরষদ- পা্রকা-সম্পাদনে কাতিত্ব দেখান 
ও বহু মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। রাঁচত 

[ ৯৯৩ ] ক্ষেরমোহন গোস্ধামশ 

গ্রল্থাবলশী : চন্দ্রনাথ (৯৮৭৩), "রক অঞ্গু- 
রীয়ক' প্রেহসন ১৮৭ &), 'হেমচন্দ্রু, নোটক ১৮৭৬), 
'মূরলী' উপন্যাস ১৮৮০), 'মধ্যামনী, ও 
কৃষ্ণা বা কলিকাতা শতাব্দী পর্বে ডেপন্যাস 
১৮৮৬), 4:50£97655 0% 13011)0 1২61151077১ 

17181195015 200 ০৪১ 48251815. 2170 77117. 
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পর বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষদ আদ প্রাতম্ঠাতারূপে 
তাঁর তৈলিন্র পাঁরষদ্-ভবনে স্থাপন করেন। [8] 

ক্ষেত্রমাপ দেবশ (১৯শ শতাব্দী)। ১৭ সেপ্টে 
ম্ঘবর ১৮৭৪ খু, গ্রেট ন্যাশনাল 'সতশ কি 
কলাঙ্কনশ' নাটকটি মণ্চস্থ করার আগে যে ৫ জন 
অভিনেত্রীকে সংগ্রহ করে ক্ষেত্রমাণ তাঁদের অন্যতমা ৷ 
অবশ্য এর আগের বছর বেঙ্গল থিয়েটারে 'শাঁমর্ঠা' 
নাটকে ৪ জন আঁভনেত্শ আঁভনয় করেন (১৬ 
আগস্ট ১৮৭৩)। এই দলের আঁভনেত্শীদের মধ্যে 
গোলাপ বা সুকুমারী বিখ্যাত 'ছিলেন। ক্ষেত্রমাণ 
১৮৭৪ খুশ. থেকে ১৯০৩ খু, পর্যন্ত বাভন্ন 
চরিত্রে নিয়ামত অভিনয় করেছেন। আভিনশত 
চারঘ্রাবলীর মধ্যে নীলদর্পণে “সাঁবশ্শ”, বিবাহ- 
বিভাটে ণঝ" বজ্বমগ্গলে 'থাকমাঁণ, প্রভাতি উল্লেখ- 
যোগ্য । বিখ্যাত নটশ বানোদিনীর মতে « 'ক্ষেতুঁদি'কে 
ছু শেখাতে হোত না। একবার বললেই চার্ট 
সুন্দর উপস্থাঁপত করতে পারত” । [৩,৪০,৬৫] 

ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ১২৬৩ ব.-?)। এই 
নাট্যাঁভিনেতা সম্বন্ধে অমৃতলাল বস বলেছেন-- 
“আভনেতী-যুগ প্রবর্তনের পূর্বে বঙ্গের প্রকাশ্য 
নাটাশালার আদ নায়কা (16101776) এই ক্ষেতু 
(ক্ষেরমোহন) একাঁদন সহম্র সহম্্র দর্শককে মোহত 
করেছিল ।...কৃষ্ণকুমারশ, নবীন-তপাঁস্বিন, কপাল- 
কুপ্ডলা এবং আরও দু'একটা স্ী-চারন্রে আজ 
পর্যন্ত কোন রঙ্গমণ্ট-চণ্টরীই আভনয়ের কথা ক 
বলছ সেই অস্টাদশবরষীয় ব্রাহ্মণ বালককে রঙ্গ- 
রূপের ছটাতেও পরাজত করতে পারে 'িন।..." 
তিনি শোৌঁখন আভনয়ে এবং ন্যাশনাল ও গ্রেট 
ন্যাশনাল থিয়েটারে (১ম পর্ব) বিশেষ কাতত্বের 
পারচয় দেন। [১৪১] 

ক্ষেত্রমাহন গেঙ্ষামী (১৮১৩/২৩- ৯৮৯৩) 

চল্দ্রকোনা- মোৌদনীপুর। রাধাকান্ত। বুপুরের 
রামশঙ্কর ভটাচার্ষের গহে থেকে সঞ্গশতাঁশক্ষা 
করেন। সঙ্গীতকে বৃত্তর্পে গ্রহণ করে কাঁলকাতা 
পাথুরিয়াঘাটার রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সষ্গীত- 
সভার গায়ক 'নিষ্স্ত হন ও আজশবন সেখানে 
কাটান। এখানে 'তাঁন বারাণসপর বীণকার লক্ষনী- 
প্রসাদ িশ্রকে ছ্বিতীয় গুরুরূপে লাভ করেন। 
এঁকতান বাদন (১৮৫৮), অক্ষরমাতিক স্বরালাপি 



ক্গেতমোহন লেশগতপ্ত 

রচনা, সঙ্গশত'বিষয়ক মাসিক পান্রিকা প্রকাশ ইত্যাঁদ 
দবষয়ের তিনি পাঁথকৃৎ। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় 
'্ু্াবলশ অভিনয়ের জন্য তার পাঁরচালনায় 
'অকে্দ্ৰা” বা একতান বাদন প্রবার্তত হয়। 'বঙ্গ 
সঙ্গপত বিদ্যালয় ও 'বেঞ্গল আযকাডোম অফ মিউ- 

[জক' নামে রাজা শোৌরীন্দ্রমোহন প্রীতিজ্ঠিত দুইটি 
সঙ্গগত-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। শেষোক্ত 
বিদ্যালয় তাঁকে 'সঞ্গখত-নায়ক' উপাধি ও স্বর্ণ- 
কেয়:র পুরস্কার প্রদান করে। সন্গীততত্ব-বিষয়ক 
তাঁর বিপুল গ্রন্থ 'সঙ্গীত-সার' প্রকাশের ১৪৬৯) 
উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় সঞ্গীতকে সুশৃঙ্খল 
পদ্ধাতিতে আনা। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ 
'এঁকতানিক স্বরালাপ", “কণ্ঠকৌমুদী', 'আশু- 
রঞ্জনশতত্ত প্রভতি। শোৌরাীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কালী- 
প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষধন বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী- 

প্রসন্ন ভট্রাচার্য বেহালা-দর্পণ প্রণেতা), নবানকৃফ্ণ 
হালদার প্রভাতি তাঁর শষ্য ছিলেন। [১,৩,৭,৫৩] 

ক্ষেত্রমোহন সেনগুতে, বিদ্যারত্ব (১৮৪৬ - 
১৯১৮১)  বৈকুণ্ঠপুর- হুগলী । পাতাম্বর। 
১৮৫৪ খু. কলকাতা সংস্কৃত কলেজে ভার্ত হন 
এবং ব্যাকরণ, সাহত্য ও অলঙ্কারশাস্ত পড়তে 
থাকেন। এফএ. পাশ করার পর প্রোসডেন্স? 
কলেজে ভার্ত হন। ১৯৮৬৯ খু, কলেজ ত্যাগ 
করে মেদিনীপুরের ডেপ্টি ইনস্পেইর হন। 
১৮৭৩ খু. সরকারী চাকার ত্যাগ করে 'আর্য- 
দর্শন' মাঁসক পান্রকার সহ-সম্পাদক এবং কিছু- 
দিন পরে 'প্রভাত-সমশর' সা“তাহিক পাকার সম্পা- 
দক হন। অর্থাভাবে পান্ুকাঁট বন্ধ হয়ে গেলে 
'নব-বিভাকর' ও 'সহচর' পান্রকার এবং সর্বশেষে 
দৈনিক বজ্গবাসখ'র সম্পাদনা-কার্ধে ব্রতশ হন। 
রাজনোতক ও অর্থনৌতক আলোচনায় পারদ্শশ 
ছিলেন। তাঁর রাঁচিত 'বাবধ প্রবন্ধ এশক্ষা ও 
উপদেশ' নামে প্রকাশিত হয়েছে। 'মদনমোহন' তাঁর 
রাঁচত উপন্যাস । [১৯] 

ক্ষেমানদ্দ। “মনসা মণ্গল, গ্রন্থের রচাঁয়তা। 
সম্ভবত বর্ধমান জেলার আঁধবাসশ 'ছিলেন। বর্ধমান 
জেলার বহ গ্রামের নাম তাঁর রাঁচত প্রাসদ্ধ 'মনসার 
ভাসানে' সান্নাবষ্ট আছে। গ্রন্থের প্রথম অংশ 
কেতকাদাস ও শেষ অংশ ক্ষেমানন্দ-ভাপতাযুন্ত ব'লে 
অনুমান হয়, কেতকাদানস তাঁর উপাঁধ। কারণ 
মনসা দেবীরই এক নাম কেতকা। দু. কেতকাদাস। 
[৯,৯০৭ 

খগেষ্দুনাথ ছাশ (১৮৮৩ 2-১৯৬৫)। পিতা 
তারকচন্দ্র উচ্চপদস্থ সরকার কর্মচারী ছিলেন ; 
মাতা বিখ্যাত আহংস সংগ্রামী মোহন দেবধ। 
বষ্গবাসস কলেজ থেকে এফ.এ. ও প্রোসডেজ্দখ 

[ ৯১৯৪ ] খতনা 

কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করার পর তান সরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, সথারাম গণেশ দেউস্কর, বালগ্গাধর 

[তিলক প্রমূখ 'বখ্যাত নেতৃবৃন্দের সংস্পর্শে এসে 
স্বদেশ আন্দেলনে যোগ দেন। ৯০০19 1০1 
(0176 ৯০৬27001100171 06 96101710100 0100 1170615- 

0151 500021100 101 11701915' নামে বাঙালশ 

দেশপ্রোমকদের প্রাতিষ্ঠিত সংস্থা থেকে বৈজ্ঞানিক 
শিজ্প-শিক্ষার জন্য বিদেশে প্রেরিত প্রথম দলের 
সঙ্গে তান জাপান ভ্রমণ করেন (১৯০৬)। পরে 
আমোরকায় যান এবং ১৯১০ খন, স্ট্যাল্সফোর্ড 
[িশ্বাবদ্যালয়ের বি.এস-সি. (কোমাস্ট্) হয়ে দেশে 
ফিরে আসেন ও শিবপুর বি.ই, কলেজে কোমাস্ট্টর 
অধ্যাপক 'িযুস্ত হন। 'কামাগাটামারু, জাহাজের 
'বপ্লবী সংগ্রামীদের ব্যাপারে জাঁড়ত থাকায় 
১৯৯১৪ খা, গ্রেপ্তার হন। ফলে কর্মচ্যুতি ঘটে। 
এই সময়ে বন্ধু বীরেন্দ্রন্দ্র মৈত্রের সঙ্জো এক- 
যোগে গ্যাস কোম্পানীর পাঁশ কিনে রাসায়ানক 
প্রার্য়ায় এ পশি "ইয়েলো প্রুশিয়েপ্ট'-এ পারণত 
করে ইউরোপে রপ্তানি করতে আরম্ভ করেন। 
আজকের বখ্যাত “ক্যালকাটা কৌমক্যাল কোম্পানন'র 
শুরু এইভাবে । রাজেন্দ্রনাথ সেন ১৯১৬ খডী, 
এই প্রচেষ্টায় যোগ দেন। [৯৭] 

খগেন্দ্রনাথ মন্ত, রায়বাহাদ;ুর (১৮৮০ - ১৯৬১) 
ধূলগ্রাম- যশোহর । দীননাথ। ১৮৯৯ খু, তান 
কলিকাতা 'বশ্বাঁবদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্বে এম.এ. 
পাশ করে রাজশাহশ, কৃষ্ণনগর এবং প্রোসডেল্সী 
কলেজে অধ্যাপনা করেন (৯৯০১ - *৮)। এরপর 

১৯৩২ থুঈ. পর্যন্ত বাঁভন্ব বিদ্যালয়সমূহের পাঁর- 
দর্শক এবং ১৯৩২-৪৬ খু, পর্যল্ত কাঁলকাতা 
িশবাবদ্যালয়ের 'রামতনু লাহড়ী অধ্যাপক ছিলেন। 
বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষদের সম্পাদক, পারষদ: 
পান্রকার সম্পাদক, রাঁব-বাসরের সভাপাতি, রাধা- 
নগর সাহিত্য সম্মেলনের সভাপাতি, বোম্বাইয়ে 
ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের সভাপতি এবং আন্ত- 
জাতক ভাষা কংগ্রেসে নেরওয়ে ১৯৩৬) কাঁল- 
কাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রীতাঁনাধ [ছিলেন। রাঁচিত 

“পদামৃতমাধূরণ*, 'কীর্তনগণীত-প্রবোশিকা" ইত্যাদি। 
সঙ্গীতে 'বশেষ আঁধকার 'ছিল। আধুনক কালে 
শহরাণলে যাঁরা কীর্তনগানকে প্রচালত করেছেন, 
তানি তাঁদের অন্যতম প্রধান। [৩] 

খাঁতসা। প্রকৃত নাম আবদুল মজিদ। বলরাম- 
পুর- শ্রীহট্ট। সঞ্গীত-রচয়িতা। রাঁচিত সষ্গণত-গ্রম্থ 
'আসিফনামা'য্স সর্ব 'খাঁতসা*ভাঁপতা দস্ট হয়। 
উল্লেখযোগ্য গোৌরাঙ্গ-বিষয়ক সঙ্জািত : ণগৌর- 
চান্দের নাম শাঁনতে নাই তার বাসনা/ও তারে 



খালন 

বুঝাইলে বুঝে না গো সই জপাইলে জপে 
না । [5৭3 

খাঁলন। অজ্ঞাত-পাঁরচক্ম এই কাঁবর রাঁচিত 
চন্দ্রমূখী, গ্রল্থে মিশর রাজপুত্র গোল মুনাওর ও 
ছান্ধর্ব রাজকন্যা চন্দ্রমুখীর প্রেমকাহিনী বার্ণত 
হয়েছে। এই গ্রন্থের শেষে তাঁর রচিত কয়েকটি 
বাউল, লাচাড়ী ও ধামালী গান মুদ্রিত আছে। 

' লাগ মারিফৎ গ্রন্থেও তাঁর একটি গান সংগৃহীত 
রয়েছে। [৭৭] 

খাদেম হোশেন খাঁ (2-২৯.৪.১৩৪২ ব.)। 
ওস্ভাদ ছোটে খাঁ। 'পতার কাছ থেকে মৃদঞ্গ- 
বাজনায় দক্ষতা লাভ করেন। মৃদঙ্গের 'বাশিষ্ট 
রখাত 'কুদেওসংজী বাজ'-এর বাঙলা দেশের এক- 
মান্ত প্রাতীনাঁধ। উজীর খাঁর কাছে হোরীধামারে, 
বাদ্য শিখোছলেন। [১] 

খান-জা-খা (০2-১৮০১)। বর্ষা দলী। 
বঙ্গবর ৪ প্রকৃত নাম নবাব খানজাদ্ খাঁ। ইংরেজ 
রাজত্বের সূচনায় হুগলীর ফৌজদার ছিলেন। 
হুগলণ জেলার চন্দননগরের গোঁদলপাড়ায় তাঁর 
প্রচুর ভূসম্পাত্ত 'ছল। অত্যন্ত আড়ম্বরাপ্রয় 
ছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের রাজত্বকালে ফৌজ- 
দান পদ বিলুপ্ত হলে তানি নিদারুণ আঁর্থক 
বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েন। শেষজীবনে মান্র আড়াই 
শ' টাকা বান্ত পেতেন। দনেমার ও ফরাসীরা 
তাঁর কাছ থেকে জমি পত্তীন 'নিয়োছল। আড়ম্বর- 
'প্রয়তা ও বিলাসিতার জন্য তাঁর নামে 'নবাব খান- 
জা-খাঁ এই প্রবাদ সৃষ্টি হয়েছে। [১,২] 

খাস বিশবাস। ভাগা-নদীয়া। "ঘাস বি*বাসণ, 
সম্প্রদায়ের প্রবর্ত। তাঁরা ভোজন-কালে স্ব- 
সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্ণভেদ বিচার করেন না। জল্ম- 
সপে মুসলমান-ধর্মীয় ছিলেন। [১৯] 

খেলাতচন্দ্র ঘোষ (?-১৯৩০) পাথুরিয়া- 
ঘাটা-_কাঁলকাতা। দেবনারায়ণ। 'বাঁশম্ট দানশীল 
ভূম্যাধকারী। দীর্ঘাদন কাঁলকাতার অবৈতাঁনক 
বিচারক, জাস্টিস অফ 'দ পিস এবং সনাতন 
ধমরাক্ষেণ সভার 'বাঁশম্ট সদস্য ছিলেন। ধর্মতলা 
অঞ্চলে তাঁর নামে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় 
আছে। [১,২৫৪] 
_. খোসালচল্্র দাস। সেরপুর--ময়মনসিংহ। 
বাভিন্ন গ্রন্থের 'লাপকার 'ছলেন। নিজেও মধু- 
কানের পপ” সঙ্গীতের অনুকরণে 'চৈতন্যচাঁরত' 
গ্রন্থ রচনা করেন। [১৯] 

গগনচল্জ্ 'বিশ্বাঙ্দগ (১২৫৬ - ১৩৪২ ব.) মাধব- 
পুর- নদীয়া । প্রীমল্ত। প্রাচীন জামদার বংশে 
জন্ম। কৃফনগর কলেজ থেকে বৃত্তিসহ প্রবোশিকা 
পরীক্ষা পাশ করেন এবং প্রেসিডেন্দী কলেজ 

[ ৯৯৫৬ ] গগনেল্দুনাথ ঠাকুর 

থেকে এফ.এ. ও পরে দ্বিতীয় স্থান আঁধকার 
করে ই'জনিয়ারং পাশ করেন । স্যার রাজেন্দ্রনাথের 
সহপাঠী 'ছলেন। 'শিক্ষাশেষে সরকার চাকার 
গ্রহণ করেন। কিন্তু স্বাধীনাঁচত্ততা, স্বজাতিপ্রীত 
এবং স্বদেশ-বাৎসল্যের জন্য সরকারের সঙ্গে 
মনোমালন্য দেখা দলে চাকার ছেড়ে 'দয়ে 
'স্ট্যাডা্ হঞ্জানয়ারং কোম্পানী'র প্রাতষ্ঠা করেন। 
1তাঁনই বাঙলায় হীঁঞ্জানয়ারং শিল্পের পাঁথকৃৎ। 
বাঙালীর মধ্যে 'তাঁনই প্রথম ব্যবসায়ক 1ভাত্ততে 
চা-বাগানের প্রাতম্তা করেন। বাঙলায় রাজনোতিক 
আন্দোলনের প্রথম যুগে সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ, 
আম্বকাচরণ এবং যাল্লামোহনের সহকর্মী ছিলেন। 
একাঁদক্রমে ৩০ বছর ভারতীয় রাম্ট্রীয় সাঁমাতির 
সদস্য 'ছিলেন। [১] 

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮.৯.১৮৬৭ - ১৪২, 
১৯৩৮) জোড়াসাঁকো-কিকাতা। গুণেন্দ্রনাথ। 
সেন্ট জৌভিয়ার্স স্কুলের ছান্র। হাঁরনারায়ণ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের কাছে অগ্কন শিক্ষা করেন। কাঁনষ্ঠ 
অবনান্দ্রনাথ ও ভগিনী সৃনয়নী স্ব স্ব ক্ষেত্রে 
চন্নীশল্পে 'বখ্যাত 'ছলেন। গগনেন্দ্রনাথের শল্পণ 
জীবন নানারকম পরাক্ষা-নিরাক্ষায় কেটেছে। প্রথম 
জীবনে জাপানণ শিল্প ইওকোহামা টাইকানের 
প্রভাব পড়ে। িন্লে কাঁলিতুলর কাজে তান 
এদেশের পাঁথকৃৎ। ইউরোপীয় পদ্ধাতির জলরং-এও 
হাত 'ছিল। প্রথম 'দিকে বাস্তবধর্মী রেয়্যালস্ট) 
শচন্রীতির শল্পী 'ছিলেন। এদেশে ফরাসী 
শজপভাষাগত উপাদান প্রবর্তনের প্রচেষ্টায়ও 'তাঁন 
প্রথম শিজ্পী। তাঁর এই সময়ের শল্পরশীতিকে 
কেউ িউাবজম্ কেউ বা কোলাজধর্মী বলেন । মোট- 
কথা, কোণবণস্ত ছোট-বড় আকারে আঁঞ্কত গচন্নে 

কালো-সাদার উজ্জবল সমাবেশ তাঁর পরাক্ষা- 
ণনরসক্ষার প্রথম পরবেরি চিন্রচনার বোঁশল্ট্য। 
দিবতীয় পর্বের বোশল্ট্য জ্যামীতিক আকারে আঁঙ্কিত 
বর্ণবৈচিন্র্যময় চিনের আভিনবত্ব । স্বপ্নে-দেখা জগৎ 
থেকে 'নার্দস্ট অনুভূতি প্রকাশের প্রচেষ্টা তৃতীয় 
পর্বে কয়েকাঁট 'বাঁশল্ট ছবিতে দেখতে পাওয়া খায়। 
আধুনক শিল্পের নানাদক নিয়ে তান পরণক্ষা- 
নিরণক্ষা করেন। ব্যঙ্গঁচিত হিসাবেও সহনাম 'ছিল। 
'ইশ্ডিয়ান সোসাইটি ফর ওরিয়েন্টাল আট”? সংগঠন 
করেন এবং সম্পাদক হন ০১৯০৭)। বাগুলার 
কারুশিল্প প্রচারের জন্য 'বেঞ্গল হোম ইন্ডাস্ট্রিজ 
আসোসিয়েশন' স্থাপন করেন (১৯১৬) এবং 
তার অন্যতম সম্পাদক হন। আঁভিনেতা হিসাবে 
রবীন্দ্রনাথের বিভিম্র নাটকে আঁভনয় করে সুনাম 
অর্জন করেন। মণ্ঠসজ্জা, দৃশ্যপট-রচনা প্রভৃতিতেও 
তান আভনবদ্বের পরিচয় দেন। রবীন্দ্ুনাথের 



গঞ্গাফিশোর ভট্টাচার্য 

'খবনস্মৃতি গ্রন্থে তিনি চিন্রাল্করণ করেন। 
রবণন্দ্র ভারতণ সাঁমাত গগনেন্দ্রনাথের নির্বাচিত 
চিত্রের প্রাতালাপর একটি সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রকাশ 
করেছেন (১৯৬৪)। তাঁর আঁ্কিত ব্যগ্গ-চিন্রাবলীর 
অনেকগুলই “বিরূপ বন্দু", 'অদ্ভুতলোক : 7:5217) 
০ 07০ 40501৫” ও 'নবহুল্লোড় : 8০০10 

9০758175, গ্রন্থে অন্তভুন্ত হয়েছে। রচিত শিশু- 
পাঠ্য “ভোদড় বাহাদুর, গ্রল্থে সাহাত্যিক প্রতিভার 
পাঁরচয় পাওয়া যায়। 'নবহুল্লোড়' ব্যঙ্গঁচিে ধনী 
সমাজকে আক্রমণ করেন। ১৯০৫ খী. স্বদেশী 
আন্দোলনের সঙ্গেও 'নাবিড়ভাবে যুন্ত ছিলেন। তান 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্কে নানাভাবে সাহাধ্য করে- 
ছেন। রবীন্দ্র ভারত, শাল্তানকেতনের কলাভবন 
প্রভতিতে ও ব্যান্তগত সংগ্রহে তাঁর চন্রাবলী রক্ষিত 
আছে। ফোটোগ্রাফী, গৃহসজ্জা, এমনকি শান্তি- 
দিকেতনে আভনম় উপলক্ষে মণ্টসজ্জায়ও 'তাঁন 
স্বকণয়তার পারিচয় দেন। আধুনিক শিল্পের পাঁথকৃৎ- 
রূপে তাঁর এঁতহাঁসক মূল্য অসাধারণ হলেও 
শিক্ষকতার দায়িত্ব তিনি কখনও গ্রহণ করেন 'ন 
ব'লে তাঁর কোনও অনুগামী নেই। [৩.৫,৭.৮, 
২৬,২৬] 

গঞ্গাকিশোর ভট্টাচার্য (:2-১৮৩১?) বহড়া 
হুগলী । প্রথম বাঙালশ সাংবাঁদক। প্রথম জীবনে 
শ্রীরামপুর 'মশনারশ প্রেসে কম্পোজিটারের কাজ 
শিখে কাঁলকাতায় পুস্তক প্রকাশনা শুরু করেন। 
১৮১৬ খনশ. তাঁর সম্পাঁদত সাঁচন্র প্রথম বাংলা 
পুস্তক 'অন্বদামঙ্গাল' প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকেই 
সর্বপ্রথম ব্রক ব্যবহার করা হয়। এরপর ১৮১৯৮ 

খুশ. 'বাগ্গালা গেজেট প্রেস নামে একটি মন্্রা- 
যন্তের প্রাতিষ্তা করেন এবং হরচন্দ্র রায়ের সহ- 
যোঁগতায় 'বাগ্গালা গেজেট, নামক সাপ্তাহিক 
পাকা প্রকাশ করেন। এই পা্িকাঁট বছরখানেক 
চলার পর বন্ধ হয়ে যায়। “বাঙ্গালা গেজেট'-কে 
প্রথম প্রকাশিত সংবাদপন্ত বলা হয়। কারও কারও 

“সমাচার দর্পণ' সাপ্তাহিক পা্রকাঁটি “বাঙ্গালা 
গেজেটে'র ১০/১৬ দিন আগে প্রকাশিত হয়োছিল 
€(২৩.৫.১৮১৮)। সংবাদপল্রাট উঠে যাওয়ার পর 
[তান মুদ্রাষল্তটি স্বগ্রামে স্থানান্তরিত করেন। 
তাঁর রাঁচত, সঞ্কলিত ও প্রকাঁশত গ্রন্থ : “এ গ্রামার 
ইন ইংালশ আ্যন্ড বেঙ্গল" (১৮১৬), 'দায়ভাগ' 
(১৮১৬ - ১৭), প্রব্যগৃণ" (১৮২৪), শচাকৎসার্ণব 
(১৮২০?) ইত্যাঁদ। তাঁর মৃত্যুর পরও কয়েকঁট 
গ্রল্থ এ মৃদ্রাধল্ে ছাপা হয়। [১,২,৩,৪,২৫,২৬,। 
২৮৬৪] 

ধঞ্গাগোবিল্দ সিংহ, দেওয়ান (১৭৪১৯ - ১৭৯১৩) 

[ ১৯৯৬ ] গ্গাধর আচার 

কান্দী- মুর্শদাবাদ। গৌরগোবন্দ। িত্তশালশী 
পরিবারে জল্ম। ১৭৬৯ খ্, সুবেদার রেজা খাঁর 
অধখধনে কানূনগো নিষুন্ত হন। ঈস্ট হীণ্ডয়া 
কোম্পানীর কাঁশমবাজার রেশমকুঠীর কর্মকর্তা 
ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে তাঁর ঘাঁনম্ঠতা জন্মে। 

রেজা খাঁর কর্মন্যাতির পর তান কাঁলকাতায় 
হোস্টিংসের গৃপ্ত-চক্রান্তের সহায়ক হন। ফলে 
পদোন্নতি হয়ে রাজা রাজবল্লভের অধীনে সহকারী 
দেওয়ান ও পরে রাজস্ব-বভাগের প্রধান হন। 
১৭৭৪ খু. হেস্টিংস তাঁকে কাঁলকাতা রাজস্ব 
কাউন্সিলের দেওয়ানের পদ প্রদান করেন। পরের 
বছর হো'স্টংসৃ-বিরোধী দলের চাপে উৎকোচ 
গ্রহণের অপরাধে তাঁর কম্মছ্যাতি ঘটে। ১৭৭৬ 
খু. হেস্টিংস তাঁকে প্নার্নয়োগ করেন। পাঁচ- 
শালা বন্দোবস্তের সুযোগে নাটোর রাজবংশের 
জমিদারীর িয়দংশ ক্রয় এবং দিনাজপুরের জাঁম- 
দারর কতকাংশ দখল করেন। তিনি কলিকাতা 
পাইকপাড়া রাজবংশের প্রাতিষ্ঠাতা। কান্দী ও কাঁল- 
কাতায় মান্দর নির্মাণ এবং মাতৃশ্রাদ্ধে বিপুল 
আড়ম্বর ও অজন্ত্র অর্থব্যয়ের জন্য খ্যাতি ছিল। 
অন্যাদকে অত্যাচারী ও প্রজাপশড়করূপে অধখ্যাতও 
[ছিল। পরম বৈষ্ণব কৃষ্ণচন্দ্র বা লালাবাব্ তাঁর পৌন্র 
1ছলেন। 1[১,২,৩,৭,৮,২৫,২৬] 

গঞ্গাচরশ পাল। ১৮৭২-৭৩ খী. পাবনার 
সরাজগঞ্জী বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক। 'বিদ্রোহগণ 
তাঁকে দেওয়ান আখ্যায় ভূষিত করে। [৫৬] 

গঞঙ্গাচরণ সরকার, রাক্সবাহাদূর (১৮২৩ - 
১৮৮৮) ক্যাঁকশিয়ালী-_হুগলশ । রামবল্লত। পাঁচ 
বছর বয়সে পতাঁবয়োগ ঘটে ও মাতা সহমৃতা হন। 
পিতামহ মদনমোহন তাঁকে পালন করেন। চু'চুড়ার 
মহসীন কলেজ থেকে বাৃত্তসহ জুনিয়র স্কলার- 
শপ ১৮৪৫) ও 'সানয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা 
(১৮৪৬) পাশ করেন। আইন পড়া-কালে নদীয়া 
কালেক্ুরীর সেরেস্তাদারের কাজ পান। ১৮৪৬ 
খুশ, থেকে ১৮৮২ খু. পর্য্ত সরকারী চাকার 
করে ক্রমে জজ হয়োছিলেন । সাহত্য-চর্চাও করতেন। 
ঠাকুরদাস এবং আরও বহু পাঁচালশকারকে 
পাদাধর'-ভাঁপতায় পাঁচালী খে 'দিতেন। 'তাঁন 
উলাগ্রামে 'িতনট পাঠশালা ও একাঁট ইংরেজী 
গবদ্যালয় স্থাপন করেন। ১২৮৬ ব. ঢাকায় শহন্দু- 
ধর্মরক্ষিণশ' সভায় বন্তুতা দেন। 'বঞ্গ সাহত্য ও 
বগ্গভাষা" বিষয়ে রাঁচত প্রবন্ধ ও 'াতুবর্ণন' কাব্য- 
গ্রন্থ তাঁর সাহত্য-প্রাতভার পাঁরচান্ক। এ ছাড়াও 
বহু গ্রল্থ ও কাঁবতার রচাঁয়তা। খ্যাতনামা সাহিত্যিক 
অক্ষয়কুমার সরকার তাঁর পৃত্র। [১,২২৬] 

গঞ্গাধর আচার্য (১.১০.১৮৩০- ৯১৮৮৬), 



গা্গাধর তকর্বাগনশ 

লোহাসা- নদীয়া । কৃফনগর কলেজ থেকে 'সানয়র 
স্কলারশিপ পরাঁক্ষা পাশ করে 'বাভন্ন প্রাতজ্ঠানে 
চাকার করার পর মোদনীপ্র কলেজের অধ্যক্ষ হন। 
ইংরেজী সাহিত্যে প্রগাঢ় পাঁণ্ডত্যের জন্য খ্যাঁত 
ছিল। তাঁর সণ্চিত অর্থের প্রায় অর্ধাংশ ১৫ 
হাজার টাকার আঁজত সুদ গরীব দুঃস্থ ছাত্র এবং 
[বধবাদের মাসিক সাহাষ্যে ব্যয় করা হত। [১] 

গঞ্গাধর ভর্কবাগীশ (2- ১৮৪৪) কুমারহট্ 
(হালিশহর) চাব্বশ পরগনা । শবপ্রসাদ তর্ক- 
পণ্সানন। তানি প্রথমে এম. আযন্সাাঁল ও অন্যান্য 
1সাঁভাঁলয়ানের পাঁশ্ডিত 'ছিলেন। ১৮২৫ খখ, 
সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক 
নিষুস্ত হন। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে তাঁর 
কাছে ৩ বছর মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়েন। তান 
বলেন--'পুজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয় িক্ষাদান- 
কার্যে বিলক্ষণ দক্ষ, সাতিশয় যত্রবান্ ও সাঁবশেষ 
পাঁনশ্রমশালী বলিয়া, অসাধারণ প্রাতম্ঠালাভ কারিয়া- 
ছিলেন ।' তাঁর রাঁচত গ্রন্থ : “সেতৃসংগ্রহ' ও ণখোস- 
গপ্পসার'। [৬৪] 

গঞ্গাধর দাস। 'সাঁৎ্গ- বর্ধমান। কমলাকাল্ত। 
[পতার কাছে বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন। 
[পিতার সঙ্গে পুরাধামে গিয়ে সেখানে আজীবন 
কাটান! তান জগন্নাথদেবের মাহমাকশর্তন-সংবাঁলত 
'জগতমঙ্গলা' কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন ৫১০৫০ ব.)। 
মহাভারতকার কাশরাম দাস তাঁর অগ্রজ । [১,২০] 

গঞ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৪২-2১৩৩৪ ব.)। 

শম্ডুচন্দ্র ন্যায়রত্ন। বিশ্বাবিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ 
করে কাঁলিকাতার লশ্ডন মিশন কলেজে অধ্যাপনা 
করেন। পরে এনউ হীণ্ডয়ান স্কুল" প্রাতিষ্ঠা করে 
দীর্ঘকাল তার পাঁরচালনা করেন। ইংরেজী অনু- 
বাদ ও রচনা শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক রচাঁয়তা হিসাবে 
[তান ছাত্র ও শিক্ষক সমাজে সৃপাঁরাঁচত 'ছিলেন। 
'মব-বিভাকর, পান্রিকার অন্যতম প্রাতিষ্ঠাতা। [১] 

গঙ্গাধর সেন গলায়, কাবরাজ (১৭৯৮ - ১৮৮৫) 
মাগনরা--যশোহনর। ভবানীপ্রসাদ। 'বাভন্ন চতু- 
ঘপাঠীতে ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কদ্র প্রভীতি অধ্য- 
য়নের পর রাজশাহশর প্রাসম্ধ কবিরাজ রামকান্ত 
সেনের কাছে আয়ুবেদি অধ্যয়ন করেন। মর্শিদা- 
বাদে চিকৎসা-ব্যবসায়ে অজ্পাঁদনের মধ্যেই যশস্বশ 
হয়ে ওঠেন। ধনী জমিদার ও নবাব পাঁরবারে 
চাকৎসা করে সুনাম ও অর্থ অন করেন। কায় 
ও শল্য-চাঁকৎসা এই উভয় বিভাগেই পারদর্শন 
ছলেন। পাশ্চাত্য ধারায় 'শাক্ষিত চিকিৎসকগণও 
গঙ্গাধরের শারীরতত্ৃজ্ঞানের প্রশংসা করতেন । স্বীয় 
অসাধারণ সংস্কৃত-জ্ঞানের সাহায্যে আয়ুবেদ, 
তল্ল, জ্যোতিষ, স্মৃতি, ষড়-দর্শন, ব্যাকরণ, নাটক, 

[৯৯৭ ] গঙ্গানারায়ণ চক্টোপাধ্যায় 

কাব্য ইত্যাঁদ 'বাভন্ন বিষয়ে প্রায় ৮০ট পৃস্তক 
রচনা করেন। তার মধ্যে চরকসংহিতার টকা “্জন্তপ- 
কম্পতর”' শ্রেম্ঠ গ্রজ্থ। রচিত কাব্য্রম্থ : 'লোকা- 
লোকপুরুষীয়' ও 'দুর্গবধকাব্য । তাঁর গ্রন্থগহীলর 
মধ্যে অপ কয়েকাঁটি মাত্র প্রকাশিত হয়েছে । এই 
সকল গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্যে ১৯১১ খুব, গঞ্গা- 
ধর মনীষা" নামে একাঁট পাত্রকা প্রকাশিত হয়োছল ! 
[১,২,৩,৭,২৫,২৬] 
গঙ্গানারায়ণ। ঈস্ট হীণ্ডয়া কোম্পানণ প্রবারতত 

উত্তমর্ণ-অধমর্ণ আইনের প্রয়োগ মানভূমের আঁদ- 
বাসীদের মনে অসন্তোষ সূম্টি করে এবং জামদারশ 
সংক্রান্ত আইনেও পক্ষপাতমূলক আচরণ আদ- 
বাসী জাঁমদারদের অসাঁহফ; করে তোলে । গগ্গা- 
নারায়ণ বরাভূম জমিদারীর একজন দাবদার 
ছিলেন ; 'তাঁন ভূঁমিজ-বদ্বেষের সুযোগ নিয়ে 
ঘাটওয়াল ও বিরূপ কৃষকশ্রেণর সহায়তায় সৈন্য- 

দল গঠন করে বরাবাজার শহরের লবণ-দারোগার 
কাছারি, পালিশ থানা প্রভাতি পাড়িয়ে দেন, সমগ্র 
অণ্চল লুঠ করেন এবং সরকার ফৌজকে বাঁকুড়া 
পরন্ত পিছু হঠতে বাধ্য করেন। বরাভূম আঁধকার 
করে রাজা” উপাঁধ গ্রহণ করেন এবং পাশর্বতশী 
অণ্ল থেকে কর আদায় করতে থাকেন। এরপর 
সৈন্দলে কোলদের অন্তর্ভুন্ত করে বরাভুমের 
পূর্বাণুলেও আক্রমণ চালান। ১৮৩২ খী. এই 
ভূমিজ বিদ্রোহের সূচনা হয়। এই বিদ্োহকেই 
'গঙ্গানারায়ণ হাগ্গামা” নামে আভাহত করা হয়। 
১৮৩২ খু, শেষভাগে ত্রিটশ সরকারের চেষ্টায় 
বিদ্রোহ দমিত হলে তান 'সিংভূমে পালিয়ে যান। 
খরসোয়ান রাজাদের সঙ্গে এক যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু 
হয়। 1৩,6৪৫] 

গঞ্গানারায়ণ চক্্রোপাধ্যায় (১৮০৬ - ১৮৭৪) 
ধাবজ্বপুজ্করিণী--নদীয়া। নকুড়চন্দ্র। বাওলায় 
হিন্দুস্থানী ধ্ুপদের পারচালক। বাল্যে টোলে 
সংস্কৃত পাঠ শুরু করলেও, শাস্ম অপেক্ষা 
সঙ্গণতে আধকতর মনোযোগ 'ছিল। শৈশবে তাঁর 
স্বাভাঁবক ওজস্বী কণ্ঠের গান শুনে হারপ্রসাদ 
ও মনোহর মিশ্র ভ্রাতৃদ্বয় তাঁকে প্রুপদ [শখতে 
উৎসাহত করেন। ১৭/১৮ বছর বয়সে উপয্স্ত 
গুরুর সন্ধানে পশ্চিমে যাতা করেন। প্রায় ১২ 
বছর 'বাভন্ন ওস্তাদের কাছে নিষ্ঠা ও শ্রম সহকারে 
যে বিদ্যা আয়ত্ত করেন তাতে তান বাঙলার তৎ- 
কালশন সঙ্গাঈত-ক্ষেত্রে শীষস্থানীয় হয়ে ওঠেন 
এবং কাঁলকাতার 'বাভন্ব ধনী ও জাঁমদার, মুর্শদা- 
বাদের নবাব এবং বাঙলার বহু সম্গীত-রাসকের 
কাছে সমাদর লাভ করেন। মার্শদাবাদের নবাব 
তাঁকে প্রুপদ বাহাদুর, উপাধিতে ভূষিত করে- 



গাঞ্গাপদ বসু 

ছিলেন। দুই পূত্র অমরনাথ ও পঞ্চানন তাঁর কাছে 
[শক্ষা পেয়ে খ্যাতিমান হন। যদু ভট্ু ও হরপ্রসাদ 
বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দুই বিখ্যাত শিব্য। যদু ভট্ু 
বিষুপ্যরের সন্তান এবং রামশঞ্করের কাছে প্রথম 
পাঠ নিলেও প্রকৃত শিক্ষা ও সঙ্গাঁত-জীবন 
গঠিত হয় গঞ্গানারায়ণের প্রভাবে । [৩,১০৬] 

গঞ্গাপদ বস; (১৯১০ - ২৩.৫.১৯৭১) খাঁশ- 
য়াল--যশোহর। নকুলচন্দ্র। নড়াইল 
কলোঁজয়েট স্কুল থেকে ১৯২৭ খই. ম্যান্ত্রক এবং 
ড্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে 'ব.এ. পাশ করেন। 
কলিকাতা 'বশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে এম.এ. 
পাঠরত অবস্থায় 'দৈনিক বসুমতণ” পাকার সঙ্গে 
যুস্ত হন। তারপর 'বাঁভল্ন সময়ে “আনন্দবাজার, 
'কৃষক' প্রভাতি পান্রকায় কাজ করেন। 'স্বরাজ' 
ও “সত্যযৃগ' পন্লিকার তানি বার্তা-সম্পাদক 'ছিলেন। 
কলেজ-জশীবন থেকেই নাটক ও অভিনয়ের প্রাত 
আকৃষ্ট হন। ১৯৪৪ খু. গণনাট্য সন্মঘের 'নবাল্ল" 
নাটকে অভিনেতা হিসাবে প্রথম রগ্গমণ্ডে আত্ম- 
প্রকাশ করেন। এরপর তাঁর ও আরও কয়েকজনের 
চেষ্টায় 'বহুরূপণ" নাট্যসংস্থা গাঠত হলে সংস্থার 
নাটকগুঁলিতে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। সংস্থার 
সভাপতি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের মৃত্যুর পর সভা- 
পাত নির্বাচিত হয়ে আমত্যু এ পদে আসশন 
[ছিলেন। এ ছাড়াও 'বহুরূপণ' ষাণ্মাসিক পান্রকার 
সম্পাদক ও 'বাংলা নাটমণ্ু প্রাতম্ঠা সাঁমাত'র 
সভাপাত ছিলেন। আভনীীত উল্লেখযোগ্য চিত্র : 
রস্তকরবীর 'অধ্যাপক', ছেণ্ড়া তারের 'মহাজন' এবং 
“পাঁথক' নাটকে একটি কুটিল ধনবান_ ব্যান্তির ভূমিকা । 
রচিত উল্লেখযোগ্য নাটক : 'অংশীদার', “সত্য 
মারা গেছে' প্রভীত। মণ্ট ছাড়াও আনুমানিক ৫০ 
ছাবতে আঁভনয় করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য-_ 
“জলসাঘর' ও 'পাঁথক' । বেতারেও নিয়মিত আঁভনয় 
করতেন। [১৬] 

গঞ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যান্স (১৭.১২ ১৮৩৬ - 
১৩,১২.১৮৮৯) জিরাট-বলাগড়__হুগলশী। বিশব- 
নাথ। বাল্যে 'পতৃাবিয়োগ ঘটায় দারদ্যের সঙ্গে 
সংগ্রাম করে পড়াশনা করেন। আম্দুল স্কুলে 

শিক্ষা শুরু । পরে বি.এ. ও এম.বি. পাশ করে 
কঁলিকাতার ভবানশপুর অন্জলে চিকিৎসা বাবসায় 
শুরু করেন। দয়ালু ও সুঁচাকংসক 'হসাবে খ্যাতি 
ছিল। রচিত গ্রষ্থ : 'মাতৃশিক্ষা, ও এচাঁকংসা 
প্রকরণ" । স্যার আশুতোষ তাঁর পত্র । [১,৬.৭,২৬] 

গঙ্গাপ্রসাদ লেন, কাঁবনাজ (১২৩১- ১৩০২ 
ব.) উত্তরপাড়-কমরপুর- ঢাকা । নীলাম্বর। পিতার 
কাছে আয়ুর্বেদ শাস্ত অধায়ন করে ১২৪৯ ব. 
কুমারটুলিতে চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করেন। 

[৬৯৮ ] গঞ্গারাম দৈন্ 

তৎকালশন ভারতের বহু 'বাঁশস্ট ব্যান্তগণের মধ্যে 
রামকৃষদেবও তাঁর চিকিৎসাধীন 'ছিলেন। পণ্াশ 
বছরের উপর সগৌরবে আয়ুবেদক চাকংসা 
চালিয়ে বাঙলা দেশে কবিরাজশ 'চাকৎসার ধারা 
প্রচলন করেন। বিদ্যাসাগর, দীনবন্ধু মন্ত্র, মহেশ 
ন্যায়র্র প্রমুখ মনীষীদের সঙ্গে তাঁর ঘাঁনষ্ঠতা 
'ছিল। [১,৩] 

গঙ্গামাণ। সগাঁয়কা ও আভনেতশ গঞ্গামাণ 
বা গঞ্গা বাইজী ১৮৮৩ খী, িডন স্ট্রীটে ম্টার 
গথয়েটারের প্রাতষ্ঠাকাল থেকে তার সঙ্গে য্্ত 
দিলেন । ম্টার থিয়েটার হাতিবাগানে উঠে গেলে 
সেখানেও তান যোগ দেন। বহু ভূমিকায় আভিনয় 
করে তিনি সুনাম অন করেন। 'কালাপাহাড়, 
নাটকে 'মুরলার' ভূঁমকায় তাঁর প্রুপদ সঙ্গীত 
বিশেষ জনপ্রিয়তা অজর্ন করে। 18০, ১৪১] 

গঞঙ্গামণি দেবশ। লালা রামপ্রসাদ রায়। স্বামী 
প্রাণকৃ সেন। একজন বদুষী কাঁব। তিনি 
কতকগুলি সঙ্গীত রচনা করে গেছেন। 1১] 
গঞ্গারাম ঘোষ বো০ত ঘোষ)। কুষ্ণ। চৈতন্য- 

দেবের পার্ধদ বাসু ঘোষের বংশে জন্ম। বৈষব 
ধর্ম-প্রচারক। প্রবল ধর্মানুরাগের জন্য অঞ্পবয়সেই 
বনবাস হন। কিছুকাল পরে গৃহে ফিরে এলে 
ইটার জামদার ইম্রাইল খাঁ তাঁর ধর্মানুরাগে অত্যন্ত 
প্রীত হন ও তাঁর তপস্যার জন্য কিছু ভূমি দান 
করেন। এঁ ভূমি মোহন্তালয় মেহলাল) নামে খ্যাত 
ছল 'দল্লশীর সম্রাটও তাঁকে সম্মান করতেন। তাঁর 
মতাদর্শে জাতিভেদের সঙ্করর্ণতা ছিল না। 1১] 

গঙ্গারাম দেব চোধ্রশী (১৮শ শতাব্দী)। 
দুললভনারায়ণ। ময়মনাসংহ জেলাবাস। প্রথমে 
ময়মনাঁসংহ জঙ্গলবাঁড়র দেওয়ানবাঁড়তে সেরেস্তার 
কর্মচারী 'ছিলেন। কার্যোপলক্ষে ১১৬৭ ব. মৃর্শি- 
দাবাদ যান। কাজে উন্নতি লাভ করে ক্রমে নায়েবের 
পদ ও চৌধুরী উপাঁধ পান। মার্শদাবাদে থাকা- 
কালে বর্গীর হাঞ্গামার বিবরণ শুনে 'মহারাম্দ্র 
পুরাণ" গ্রল্থ রচনা করেন। রচিত অন্যান্য গ্রল্থ : 
পরমার্থশাবষয়ক "শুক সংবাদ, এবং 'লবকুশ 
চারন্র। [১] 

গাঙ্গারাম মৈন্র। এই কুলীন ব্রাঙ্গণ আবদুল 
নামক একজন মুসলমান ও তার ভাগিনীকে বৈষব 
ধর্মে দীক্ষত করে 'াজগৃহে আশ্রয় দেন। ধর্মা- 
নতরের পর আবদুলের নাম হয় রুপদয়াল এবং 
ভগিনীর নাম হয় ভূষণা। ধর্মত্যাগের অপরাধে 
কাজীর 'বচারে আবদুলের প্রাণদন্ড হয়। এই 
ঘটনায় ব্যাথিত হয়ে গঞ্গারাম বজ্দাবনে চলে যান। 
আট বছর পর 'নিজ গ্রামে এসে 'ববাহ করে সংসারী 
হতে চাইলে মুসলমানশর হাতে জল খাওয়ার 



গণনাথ সেন 

তপরাধে ব্রাঙ্মণেরা তাঁকে সমাজে গ্রহণ করতে 
অসম্মত হন। তখন 'তনি 'সন্দুরীর জামদার 
রাজীব রায়ের মধ্যস্থতায় প্রায়শ্চত্তান্তে ছাতিয়ান 
গ্রামের কবি ভূষণ চৌধুরীর কন্যাকে বিবাহ করেন। 
বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে তাঁর সঙ্গ সংশ্রবয্্ত কুলশনেরা 
তখন থেকে “্ভুষণা পঠ”র কুলীন নামে খ্যাত 
তন [১৯] 

গণনাথ সেন, মহামহোপাধ্যায় ১৮৭৭ - ২৬. 
১০.১৯৪৪)। বারাণসীতে জন্ম। পৈতৃক নিবাস 
গ্রীখণ্ড- বর্ধমান । কবিরাজ 'বশ্বনাথ 'বদ্যাকজ্পদ্রুম। 
১৯০৩ খুশী. এল.এম.এস. এবং ১৯০৮ খুসি, 
এম এ. পাশ করেন। পরে আয়ুর্বেদ শাস্ত অধ্যয়ন 

আয়ুবেদি ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যার যথাসম্ভব 
সমন্বয় সাধনের চেস্টা তাঁর শ্রে্ঠ কশীর্ত। তাঁরই 
অদম্য চেস্টার ফলে বাঙলায় গভর্নমেন্ট কর্তৃক 
এস্টট ফ্যাকাল্টি অফ আয়রে, স্থাপিত হয়। 
£তান 'পতার নামে শবশবনাথ আয়ুবের্দ মহা- 
1বদ্যালয়' প্রাতিষ্ঠা করেন। ১৯১৯ খু, 'তাঁন 

অধিবেশনে এবং ১৯৪০ খুশি. মহীশূর আধিবেশনে 
সভাপাঁত হন। ১৯১৬ খী. ভারত সরকার কর্তৃক 
'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত হন। আয়ূবেদের 
ছাত্রদের পাশ্চাত্য চিকিৎসাবদ্যা পাঠনের উদ্দেশ্যে 
তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য সংস্কৃত গ্রন্থ : প্রত্যক্ষ- 
শারীর' (১৯১৯) ও পণঁসদ্ধান্তাঁনদান' (১৯২২)। 
তাঁর বাংলা পুস্তিকা "আয়ুর্বেদ পাঁরচয়'-এ আয়ু- 
বেদের সারকথা বিবৃত হয়েছে। [৩,১৩০] 

গণপাতি চক্রৰতর্ণ (2-২০.১১.১৯৩৯) 
চাত:রা- শ্রীরামপুর । জাঁমদার বংশে জন্ম লেখা- 
পড়ায় ঝোঁক 'ছিল না, পাড়ায় গান-বাজনা 'নয়ে 
মেতে থাকতেন। লেখাপড়া না শিখলে জাঁমদারীর 
অংশ দেওয়া হবে না_ এই ভয় দেখালে আঁভমান 
করে ১৭/১৮ বছর বয়সে বাঁড় ছেড়ে চলে যান। 
গুস্ত মন্ততল্ত, ভবিষ্যৎ ও অদম্ট গণনা, ঝাড়ফ£ক, 
নানা রোগের অলৌকিক 'চাকংসঙ্চ ইত্যাদ শিক্ষার 
লোভে সাধুসশ্র্যাসীদের সঙ্গ নেন। দু-একজন 
জাদুকরের সঙ্গেও মেশেন। পরে ভারতাবিখ্যাত 
প্রফেসর বোসের সার্কাসে যোগ দিয়ে ক্রমে কৌতুক- 
আভনয় ও মজাদার খেলা দোঁখয়ে জন ীপ্রয় হয়ে 
ওঠেন। 'ইাঁলউশন বক্স ও “ইদিউশন ট্রশ' তাঁর 
প্রযোজিত 'বখ্যাত ও চমকপ্রদ খেলা । এই দূুশট 
খেলা দেখানোর সঙ্গে সঙ্গেই তানি বোসেস সার্কা- 
সের সেরা শিল্পীর মর্যাদা পান। ক্রমে তাঁর খেলার 
তালিকায় যুন্ত হয় 'কংস-কারাগার, ৷ তানি ভোঁতিক 
ক্ষমতা-সিদ্ধ' এই ধারণায় দর্শক-সাধারণের ানকট 

[ ১৯১৯ ] গাশেন মহাকাজ 

কংবদল্তশতে পাঁরণত হয়োছিলেন। অত্যন্ত কড়া 
মেজাজ ও রুক্ষ বচনের জন্য সার্কাসের সহ- 
কার্মবৃন্দ তাঁকে প্দুর্বাসা মুন” আখ্যা 'দিয়োছল। 
তান পরে এ সাকাসের কয়েকজন শিল্পী 'নয়ে 
পৃথক দল গড়ে তোলেন। এই দল সারা ভারতে 
বাভন্ব জায়গায় খেলা দেখিয়ে সুনাম ও প্রচুর অর্থ 
উপাজন করে। শেষ জীবনে কাঁলকাতার উপকণ্ঠে 
বরাহনগরে বাঁড় ও মান্দর 'নর্মাণ করে সাধনভজনে 
দিন কাটান। অকৃতদার গণপাঁতির অনেক গোপন 
দান ছিল। রাঁচত গ্রল্খ : 'যাদুাবদ্যা, । তাঁকে বাঙলা 
দেশের আধুূনিক যাদুচর্চার্র জনক বলা হয়। 
[৩,১০২] 

গণপাঁত পাঁজা (১৩০০ - ২১.৫.১৩৬৬ ব.)। 
বাঙলার খ্যাতনামা 'চাকৎসক। চর্মরোগ বিষয়ে 
গবেষণা ও অনুশীলনের ফলে সারা ভারতে তাঁর 
খ্যাত ছাঁড়য়ে পড়ে । 'বাভল্ল হাসপাতালে চর্মরোগ- 
[বিশেষজ্ঞ চিকিংসক হিসাবে যুন্ত 'ছিলেন। ১৯৪৭ 
খুশী. অনুম্ঠিত ভারতণয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মোঁড- 
ক্যাল ও ভেটারেনারী শাখার সভাপাঁতি হয়ে- 
ছলেন। [8] 

গণপাঁতি সরকার (১৯শ শতাব্দী) কাঁলকাতা । 
শাস্তবিযয়ক ১১৭ গ্রন্থের রচাঁয়তা। উল্লেখযোগ্য 
গ্রল্থ : 'কামন্দকীয়', 'নীতসার', রসানর্ঝর', 
“পুষ্পবাণাবলাসম ইত্যাঁদ। 'তাঁন ১৩২৭ - ২৮ 
ও ১৩৩১-৩২ ব. কায়স্থপান্রকা' সম্পাদনা 
করেন। 18] 

গাঁপ, এ. এম. ও., ডা. (১৯০৫ - ২৪.৯, 
১৯৭৩)। লব্ধপ্রাতিষ্ঠ চিকিংসক ও সপ.আই, 
নেতা । স্বাধধনতালাভের পূর্বে মৌলানা আবুল 
কালাম আজাদের অনুগামরূপে কংগ্রেসের সঙ্গে 
যুক্ত দিলেন! পরে সোশ্যালস্ট পার্টতৈে যোগ 
দেন। ১৯৯৫৭ খু, থেকে রাজ্য বিধানসভার 
ঘনর্বাচিত সদস্য ছিলেন । মাঝে ১৯৭১ খু, নির্ধা- 
চনে জয়ী হতে পারেন নি। 'তনি সমাজসেবা 
ও জনকল্যাণমূলক বহু কাজে ব্রতাঁ 'ছিলেন। 
দচাকংসক 'হসাবেও যথেষ্ট খ্যাতি অজর্ন করে- 
'ছিলেন। তাঁর 'চাকৎসালয়ে 'তাঁন বরাবর বিনা 
দিতে রোগ দেখতেন । মৃত্যুর প্বশদনও তার 
ব্যাতক্রম হয় নি। অধ্যাপক আবু সয়দ আইয়ূব 
তাঁর কান্ত ভ্রাতা । [১৬] 

গণেন মহারাজ (১২৯১১ ?-৭.৪.১৩৪৮ ব.)। 
কৈশোরেই তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সংম্রবে আসেন। 
"উদ্বোধন পান্নকা ও রামকৃক মিশন পুস্তক 
প্রকাশন বিভাগের কর্মকর্তা এবং নিবেদিতা বালিকা 
বিদ্যালয়ের পাঁরচালক হিসাবে অসাধারণ যোগ্যতার 
পাঁরচয় দেন। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে মতান্তর 



হাণেম্দুনাথ ঠাকুর 

হওয়ায় রামকুষ। মিশনের সংন্রব ত্যাগ করেন। 
চিন্রশালাধ্যক্ষ হিসাবে তিনি বহাদিন বঙ্গীয় 
সাহিতা পর্পিষদের সঙ্গে যুস্ত ছিলেন। 1৫] 

পণেম্্রনাথ ঠাকুর (১৮৪১- ১৬.৫.১৮৬৯) 
কলিকাতা । গিরশন্দ্রনাথ। হিন্দু স্কুলের ছাত্র। 
১৮৫৭ খপ. এগ্ট্রাল্স পরীক্ষা প্রবাতিতি হলে তিনি 
এলং সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে 
উত্তীর্ণ হন। সঙ্গত, কলা ও নাট্যে অনুরাগণ 
ছিলেন। প্রধানত তাঁরই চেষ্টায় ৫ জানুয্সারী ১৯৮৬৭ 
খখ, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাঁড়তে বামনারায়ণ তকরিতর 
রাত 'নব-নাটক'-এর প্রথম আভিনয় হয়। এখানেই 
গণেন্দ্রনাথ নাট্যকারকে প্রকাশ্য সভায় দু'শ টাকা 
পুরস্কার দেন এবং এক হাজার নাটক মবূদ্রণের 
বায়ভার বহনে স্বীকৃত হন। প্রধানত গণেন্দ্রনাথ 
ও নবগোপাল মত্রের উদ্যোগেই ৩১ চৈত্র ১২৭৩ 
ব. হন্দুমেলা' নামে জাতীয় মেলার সূচনা হয়। 
গাণেন্দ্রনাথ এই মেলার সম্পাদক ছিলেন । জনাঁচন্তে 
দেশাত্ববোধ জাগিয়ে তোলাই এই মেলার উদ্দেশ্য 
ছিল। রচিত গ্রপ্থ : কাঁলদাসের শবকমোবশন' 
(অনুবাদ, ১৮৬৯) এবং 'জ্ঞান ও ধমের সামঞ্জস্য । 
এ ছাড়াও কয়েকঁট ব্রহ্মনষ্গীত, প্রবন্ধ ও জাতীয় 
সঙ্গত রচনা করেছেন। 'লঙ্জায় ভারতযশ গাইব 
কি ক'রে' গানাট তাঁরই রাঁচত। [২৮] 

গণেশ (১৫শ শতাব্দী) ভাতুিয়া। দন্ত পদব৯- 
ধারী উত্তরবঙ্গের একজন প্রভাবশালী ভুণ্ইয়া। 
ইলিয়াস-শাহশী বংশের সুলতানদের ক্ষমতাশালী 
অমাত্য ছিলেন। সুলতানদের অযোগ্যতার সুযোগে 
ক্ষমতা দখল করে ১৪১৯৫ খী, তান সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। গৌড়েশবর দনৃজমর্দন ও গণেশ 
সম্ভবত একই বান্ত। তান 'বির্দ্ধাচারী মুসলমান 
দরবেশদের দমন করলে তাঁরা জৌনপুরের সুলতান 
ইত্রাহম শকীকে সসৈন্যে বঙ্গে আহ্বান করে 
আনেন। গণেশের পত্র ষদু ইব্রদহমের সঙ্গো যোগ- 
দান করেন। তখন চতুর গণেশ বঙ্গে মুসলমানদের 
প্রাতীনাধস্থানশয় কোন ব্যান্তর সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন 
করে পণ্রকে মুসলমান হতে পরামর্শ দেন। যদু 
ধর্মান্তারত হয়ে জালালাদ্দন নাম গ্রহণ করলে 
গণেশ তাঁকেই সিংহাসনে বাঁসয়ে গৌড়ের সুলতান 
ব'লে প্রচার করেন। ফলে ইন্রাহম যুদ্ধ অনাবশাক 
মনে করে স্বরাজ ফিরে ষান। অতঃপর গণেশ 

পত্রের হাত থেকে শাসন-ক্ষমতা নিজ হাতে নেন 
ও দনুজমর্দন নামে পুনরায় রাজত্ব করতে থাকেন। 
১৪১৮ খখ. রাজা গণেশের পোরস্যদেশশয় এীতি- 
হাসক-উল্লিখিত কান্স-এর) অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটে। 
এই ঘটনায় পাত্র যদুর ষড়যন্ত্র ছিল বলে কেউ 
কেউ অনুমান করেন। ১৩৩১ - ৪০ শকাষ্দে দনুজ- 

[ ৯২০ ] ধাদাধর চকুবতণৎ 

মর্দনের মুদ্রা বাঙলার কয়েকাঁট জেলায় প্রচালত 
ছিল। [১,৩,২৬] 

গণেশচন্দ্র চন্দ্র মে ১৮৪৪ - ৩.৭,১৯১৪) 
কলিকাতা । কাশীনাথ। 'হন্দ; মেস্ত্রোপিলিটানে 
ধশক্ষা শুরু । বেঙ্গল একাডেমি থেকে প্রবোশিকা 
পাশ করেন। ডাফুটন কলেজে পাঠরত অবস্থায় 
ব্যবসায়ে প্রবেশ করেন। ফকিছাদন পরে হাইকোর্টে 
আইন ব্যবসায় শুরু করে প্রভূত অর্থ ও প্রাতপ্পাত্ত 
অজর্ন করেন। অবৈতাঁনক ম্যাঁজস্ট্রেট, প্রথম বাঙালী 
ডেপুটি শোরফ, ১৮৭৬-৯২ খ্ডী. পর্যন্ত 

মউানাসপ্যাল কমিশনার, িশব- 
মনোনীত ও পরে সম্মানত সদস্য 

এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা, জাতীয় মহাসমিতি, 
পশুরেেশ নিবারণ সভা, ভারতীয় 'বিজ্ঞানোৎকর্ষ- 
িধায়নী সভা ইত্যাঁদর সদস্য ছিলেন৷ বাঙালশ- 
দের মধ্যে তিনিই প্রথম আ্যাটার্নীশপ পরাক্ষার 
পরীক্ষক নিযুস্ত হন। সাহত্যান্রাগশ এবং সুবস্তা 
[হসাবেও খ্যাতি ছিল। কাঁলকাতায় গণেশ এাঁভনন্য 
তাঁরই নামাঞ্কত। [১,৭,৮,১০] 

গণেশ দাস (৬.৮.১২৬৭ - ৩১.৬.১৩৪৪ ব.) 
বারুইপাড়া-নদীয়া। মহেশ। প্রখ্যাত কীতনিনয্বা। 
বাল্যে গ্রামের যাত্রার দলে গান 'শখতেন। পরে 
কীর্তন-গায়ক পিতার কাছে এবং শেষে ধর্মীপতা 
রাঁসক দাসের কাছে মনোহরশাহশ কদর্তন শেখেন। 
কিছাদন 'বাঁভল্ল দলে দোহারাঁক করার পর 'নজেই 
দল গঠন করেন এবং নবদ্বীপের বড় আখড়ায় 
গান গেয়ে জনাপ্রয় হন। এরপর ক্রমে বৃজ্দাবন, 
গয়া, কাশী, প্রয়াগ, পুরী, মাঁণপুর প্রভাতি স্থানে 
গান গেয়ে খ্যাতিমান হন। বিজয়কৃষ্ণ, 'বাঁপনচন্দ্র, 
দেশবন্ধু প্রমূখ ব্যান্তবর্গ তাঁর গানে মৃশ্ধ ছিলেন । 
কীর্তনকে কাঁলকাতার 'শাক্ষত সমাজে মর্যাদার 

স্বীকার্য। [&,২৬,২৭] 
গদাধর (১২শ শতাব্দী)। লক্ষমীধর। গোঁড়- 

দেশীয় এই বিদ্বান কাব আগ্রা জেলার চান্দেল্স- 
রাজ পরমার্দদেবের "সাম্ধাবগ্রাহক' বা সাম্ধ ও 
যুদ্ধাবষয়ক ব্যাপারের সম্মাঁনত ও ক্ষমতায্ত্ত 
অধ্যক্ষ মল্মী 'ছিলেন। তাঁর পুত্র দেবধর একজন 
উৎকৃষ্ট কবি ছিলেন। [৮১] 

গদাধর চক্ষবত্শী। বিফৃপুরের রাজা রঘুনাথ 
সংহ করৃকি দিল্লী থেকে আনশত সঙ্গীতজ্ঞ 
ওস্তাদ বাহাদুর খাঁর প্রধান শিষ্য । বাহাদুর খাঁর 
পর তিনিই রাজসভায় সঙ্গীঁত-অধ্যাপকের পদে 
প্রাতঙ্ঠিত হন। তাঁর শিষ্যদের মধো কৃফমোহন 
গোস্বামীর নাম উল্লেখযোগ্য । চক্রবতশ পরিবারের 
সঙ্গীত-চচ্চা তাঁদের জশীবকার অবলম্বন-স্বরূপ 



গদাধর ন্যায়াসিজ্ধাল্তবাগশশ 

দছিল। এই বংশ সঙ্গীত-চর্চায় বিফুপুরের গৌরব 
বাদ্ধ করোছিল। [৫৩] 

গদাধর ন্যায় সিদ্ধাম্তবাগশশ। শ্্রীহট্র । নবদ্বীপের 
খ্যাতনামা পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণির ছান্ন। নব- 
দ্বীপে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা করতেন। 
তার রচিত শচন্তামাণ আলোক" ও 'দশীধাঁভর 
টণকা" বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 1১] 

গদাধর পণ্ডিত । মাধব 'মশ্র। শ্রীচৈতন্যের অন্ত- 
রঙ্গ সহচর। শ্লীচৈতন্যের নঞ্গে 'তাঁনও পুরীতে এসে 
ক্ষেত্র-সন্ব্যাস অর্থাৎ পুরীতে আমরণ-বাস স্বীকার 
করেন। গদাধরকে শ্রীচৈতন্যের শান্ত বলা হয় এবং 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে সর্বাগ্রে গৌর-গদাধর মার্তর 
পূজা আরম্ভ হয়। অনেক কাব ও পাঁণ্ডত তাঁর 
শষ্য 'ছিলেন। [৩] 

গদাধর ভট্টাচার্য (ডিসেম্বর ১৬০৪ - 
ফেরুয়ারী ১৭০৯) নবদ্বীপ । জনবাচার্য। “ভত্টাচার্য- 
চক্রবতী” উপাধিধারশ পাণ্ডিতদের মধ্যে নবদ্বীপের 
সংপ্রাসদ্ধ গ্রন্থকার গদাধরই সবশ্রেম্ঠ বলে দববোঁচত 
হন। তাঁর সময়ে “চক্রবর্তী” উপাধির বিপর্যয় 
সাধত হওয়ায় তাঁর ট্টাচার্য উপাঁধিমান্র প্রচার 
লাভ করে । 'দীধাঁতি'র সর্বাপেক্ষা বিস্তীর্ণ টকার 

রচায়তা গদাধরকে দরীধাত-সম্প্রদায়ের সর্বশেষ 
এবং চরম গ্রন্থকার বলা যায়। নব্যন্যায়ের ইীতহাসে 
গদাধরই স্যানা্্ট তৃতীয় যুগের অবসানকারণ। 
তাঁর গ্রল্থের প্রভায় জগদীশ তর্কালঙ্কারের ও 
কোন কোন স্থলে ভবানন্দের গ্রল্থ ভিন্ন অপর 
প্রাীনতর দীধাঁতর টীকাগ্রশ্থসমৃূহ ম্লান ও 
বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাঁর জীবদ্দশায় রাজা রুদ্র 
রায়ের রাজত্বকালে নবদ্বীপের ছাব্রসংখ্যা ছিল কম- 
পক্ষে ৪০০০ এবং অধ্যাপক-সংখ্যা প্রায় ৫৫০। 
সেখানকার 'বিদ্যাচ্চায় গদাধরের গ্রন্থ প্রচুর প্রভাব 
বস্তার করেছিল। হাঁররাম তর্কবাগশ তাঁর গুরু 
ছিলেন। বামাচারী তান্তিক পিতার পু্ন গদাধর 
স্বয়ং মন্সদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। [১,২,৩, 
২৫,৯০] 

গদাধর মুখোপাধ্যায় ১১৪৩ - ১২০০ ব.ঃ) 
চাব্বশ পরগনা । ভোলা ময়রা, নীল; পাটুনশ, 
বলরাম বৈরাগণ প্রমুখ কবিয়ালগণের বাঁধনদার 
শছলেন। সঙ্গত-রচায়তা 'হসাবেও খ্যাত 'ছিল। 
তাঁর রচিত সখাঁসংবাদ এবং সপ্তমী-বিষয়ক গান- 
শঁলি অত্যন্ত মধুর-ভাবপূর্ণ এবং জনপ্রিয় ছিল। 
£২৫,২৩] 

গারজানাথ মঃখোপাধ্যাযস় (১২৭৬ ?- ১৩৪১ 
ব.)। পিতা বাংলায় প্রথম স্বাস্থা-বিষয়ক পাঠ্য- 
পপুস্তক-প্রণেতা যদুনাথ। কাঁলকাতা মেক্ট্রোপলিটান 
ইনস্টিটিউশন থেকে এফ.এ. পাশ করে পিতৃ- 

[ ১২৯ ] খারজাশঞ্কয় চক্তষ্তণ 

প্রীতিষ্ঠত 'সাহত্য ও সমাজ সাপ্তাহক পান্ুকার 
সম্পাদনা-কার্ষে ব্রতী হন। পরে আমত্ত্যু 'বার্তাবহ" 
নামক সংবাদপরর পাঁরচালনা করেন। সরল, সংযত 
ও পবিন্র ভাবের গশীতি-কাঁবিতা রচনায় তান সিম্ধ- 
হস্ত 'ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার বড়াল, নবীন- 
চন্দ্র সেন প্রমুখ কাঁবগণ তাঁর কাঁব-প্রাতভার 
সমাদর করতেন। 1১১৫] 

গাঁরজানাথ রায়, মহারাজা বাছাদ;র, কেস. 
আই.ই. (জুলাই ১৮৬২ - ডিসে. ১৯১৯)। 'দিনাজ- 
পুরের মহারাজা তারকনাথের পত্নী শ্যামমোহনীর 
দ্তকপুত্র ছিলেন। কাশ কৃইল্স কলেজে 'িছ-- 
কাল পড়াশুনা করেন। অশ্বারোহণ, অস্ত্রচালনা ও 
কুঁস্তবিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন। সঙ্গীতেও 
বশেষ দক্ষতা 'ছিল। তা ছাড়া বৈষবধর্মশাস্ত ও 
জ্যোতিষশাস্ত্রে অনুরাগ 'ছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞ পাণ্ডিত- 
গণের সাহায্যে দীর্ঘকাল এ সকল শাস্তের চর্চা 
করোছিলেন। বঙ্গীয় কায়স্থ সভার সঙ্গে তাঁর 
ঘাঁনন্ঠ যোগাযোগ 'ছিল। 'তাঁন 'দনাজপুর মউ- 
নিসপ্যালটির সভাপাঁত এবং পূর্ববঙ্গ ও আসামের 
ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ধর্মমান্দির, 
বিদ্যালয়, সংস্কৃত টোল এবং ছান্রাবাস স্থাপন, ল্লাস্তা- 
ঘাট 'র্মাণ, খাল ও কপ খনন প্রভীত বহু 
জনাহতকর কার্য তাঁর উদ্যোগে সম্পন্ন হয়োছল। 
[১,৬] 

[গারজাপ্রসন্ন চক্রবতী (১২৮২-৯৩৫৩ ব.)। 
ণপতা 'বখ্যাত মোহন মিলসৃ-এর প্রাতষ্ঠাতা 
মোহনশীমোহন। ১৯০৭ খওশ. মান্র ৩০ বছর বয়সে 
ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। পরে পিতার পরামশে' 
মোহিনী মিলস্-এ যোগ দেন ও তার ম্যানোঁজং 
এজেন্ট হন। তা ছাড়া তিনি অন্নপূর্ণা কটন মিলস: 
ও দ্বিতীয় মোহিনী মিলস প্রাতিষ্তঠা করেন 
[৫,১৪৪] 

গারজা প্রসন্ন রামচৌধ্বরশী (১৮৬২- ১৮৯৯ 
সিদ্ধকাটী-_বারশাল। কাঁলকাতা 'সাট কলেজ 
স্কুল থেকে প্রবেশিকা, প্রোসিডেল্সী কলেজ থেবে 
বি.এ. ও 'ব.এল. পাশ করে কিছাদন বারিশান 
জজকোর্টে ও পরে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালাঁত 
করেন। সাহাতাক হিসাবে, বিশেষত 'বাঁ্কমচগ্দু 
(তিন খণ্ড) নামক গ্রশ্থ রচনা করে বাঁঞ্কম 
চারত্াবলশীর সমালোচক হিসাবে তিনি খ্যাতমাঃ 
হয়োছলেন। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'গৃহলক্ষম 
দেই খণ্ড), "হতকথা" প্রভৃতি। (৯,২৬] 

1গারজাশ্কর চক্ুবতর্ণ (১৮৮৫ - ১৯৪৮ 
বহরমপুর- মুর্শিদাবাদ । ভবানশীকশোর। ছোট 
বেলা থেকেই ছাব আঁকার ঝোঁক ছিল । গভর্নমেল 
আর্ট স্কুলে আট বন্ছর শিক্ষাগ্রহণ করেন। তা 



গাঁরজাশঞ্কর রা্মচৌধরা 

আঁঞ্কত বহ্ তৈলচিত্র ও জল-রঙের ছবি আছে। 
[কিন্তু সঙ্গশতজ্ঞ হিসাবেই সমধিক প্রাসদ্ধ ছিলেন । 
বহরমপুর সঞ্গণত-বদ্যালয়ে দশ বছরেরও আঁধক- 
কাল রাধকাপ্রসাদ গোস্বামীর কাছে, তারপর 
1কছুকাল মহম্মদ আলা, ছম্মন সাহেব, এনায়েং 
হোসেন এবং বাদল খাঁর কাছে সঞ্গশতে শিক্ষা 
লাভ করেন ; গণপং রাওয়ের কাছে মুংরী শেখেন। 
ধুপদ, খেয়াল, ঠু্রী এই তিন রশীতিতেই পারদর্শন 
হলেও ঠুংরীতেই তাঁর অসাধারণ দক্ষতা 'ছল। 
দীর্ঘকাল সঙ্গশত-সাধনার পর ১৯১৮ খী, 
কজিকাতায় আসেন এবং বাকশ জবন শ্যামলাল 

ক্ষেীর গৃহে কাটান। তরি শিষ্যদের মধ্যে তারাপদ 
চক্রবর্তী ও সুখেন্দু গোস্বামীর নাম উল্লেখযোগ্য । 
(৩,২৬,৫৩] 

শারজাশঙ্কর রায়চৌধুরশী (১৮৮৫ - ১০.৩. 
১৯১৬৫) দয়াজানী--ময়মনাসংহ। প্রোসডেন্সশ 
কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্ে বি.এ. এবং ১৯১১ খখ. 
সমাজবিজ্ঞান, রাজনশীত ও অর্থনশাতিতে এম.এ, 
পাশ করেন। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন প্রভাতির 
সংস্পর্শে এসে তাঁদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন এবং 
উ্ধানচর্চান আত্মীনয়োগ করেন। 'নারায়ণ' পাকা 
সম্পাদনায় তান 'চত্তরঞ্জনের সহযোগদ 'ছিলেন। 
রচিত প্রবন্ধ-গ্রন্থের মধ্যে '্বাম বিবেকানন্দ ও 
বাঙলার উনাবংশ শতাব্দী, 'শ্রীঅরাবিন্দ ও বাঙলার 
স্বদেশী যুগ" 'ভাঁগনশ নিবোদতা ও বাওলায় 
বিশ্লববাদ', 'ভ্রীচৈতন্য' (চারতগ্রম্থ) প্রভাতি উল্লেখ- 
যোগ্য। 1৫,৯১৭] 

শারিধর (১৮শ শতাব্দ)। প্রখ্যাত পদকত। 
তিনি ১৭৩৬ খা. জয়দেব-রাঁচিত 'গশতগোবিন্দ' 
সর্বপ্রথম বাংলায় পদ্যে অনুবাদ করেন। [৯,২৫,২৬] 

গিরিশচল্দ ঘোষ১ (১৮২৯ - ২০.৯.১৮৬১৯) 
কাঁলকাতা। বাগুলাদেশের ইংরেজী শিক্ষার প্রথম 
যুগের খ্যাতনামা সাংবাদক। গৌরমোহন আন্যের 
ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে শিক্ষাগ্রহণ করেন। ছাত্র 
জীবনেই সংবাদপতে প্রবন্ধ রচনা শুরু করেন। 
অল্প বয়সে সরকারণ কার্ষে প্রবেশ করেন ; পদো- 
তির পর মাঁলটারী পে-পরণক্ষক আঁফসের 
রেজিস্ট্রার হন। সাংবাদিকতাই জখবনের প্রধান 
আকর্ষণ ছিল। শহন্দু ইন্টোলজেন্সার', লটারাণর 
ক্নিকৃল ও ভ্রাতা শ্লীনাথ ঘোষের প্রকাঁশত 'বেগ্গল 
রেকডার'-এর সঙ্গো তিনি যুত্ত ছিলেন। হারশ 
মুখারজীর সম্পাদনায় প্রকাশিত শহন্দু প্যারয়ট' 
পতিকার সঙ্গে লেখক হিসাবে তাঁর যোগাযোগ 
ছিল। ১৯৮৬২ খঃশ, “বেষ্গলশ' পাত্রকা প্রাতচ্ঠা 
করেন। ক্যালকাটা মাল্থলশ, ও নমুখার্জীস 
ম্যাগাঁজন' পাত্রকার নিয়ামত লেখক 'ছিলেন। 

[ ৯২২ ] 1থারশচন্দ্র ঘোষ 

সে-যূগের যে-কোন রাজনোৌতক আন্দোলনের 
প্রবস্তা গারশচন্দ্রু িপাহশ বিদ্রোহের সময় 
ইংরেজদের বিরুদ্ধে উত্তেজনাপূর্ণ রচনা প্রকাশ 
করেছিলেন। নীল বিদ্রোহের সমর্থক 'ছিলেন। 
প্রাটশ হীণ্ডয়ান আসোসয়েশন। “ডালহোসী 
ইন্স্টাটিউট', 'বেখুন সোসাইটি? প্রভৃতির সঙ্গে 
তাঁর ঘাঁনম্ঠ যোগ ছিল। বেলুড়ে স্থানীয় বিদ্যা- 
লয়ের পাঁরচালক, হাওড়া 'মিউানাসপ্যালাটর কাঁম- 
শনার এবং হাওড়া-ক্যানং ইনৃস্টাটউশন, উত্তর- 
পাড়া হিতকারণী সভা প্রভাতি প্রাতষ্ঠানের সায় 
সদস্য ছিলেন। বাশ্মশ হিসাবেও তান খ্যাঁতমান 
ছলেন। [১,৩,৭,৮,২৫,২৬] 

গারশচন্দ্রু ঘোষ২ (২৮.২,.১৮৪৪ - ৮.২. 
১৯১২) বাগবাজার-_কাঁলিকাতা । নীলকমল । বাল্যা- 
বস্থায় পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় একটু উচ্ছৃঙ্খল 
প্রকৃতির হয়ে পড়েন। প্রথমে িছদন পাঠশালায়, 
পরে গৌরমোহন আ্যের স্কুলে ও হেয়ার স্কুলে 
পড়াশুনা করেন এবং ১৮৬২ খ্ডী. পাইকপাড়া 
স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরণক্ষায় অকৃতকার্য হন। 
উত্তর-জশীবনে বন্ধু ব্রজাবিহারী সোমের প্রভাবে 
প্রচুর পড়াশুনা করেন। ১৮৫৯ খুশী. াববাহ হয়। 
মাত ২০ বছর বয়সে টিলকনূ 
কোম্পানীতে 'বুক-কিপার'-এর শিক্ষানবীসরূপে 
প্রবেশ করে পরবর্তী কালে একজন দক্ষ 'বুক- 
িপার' হন। হেয়ার স্কুলে স্যার গুরুদাস এবং 
রেভারেন্ড কালীচরণ তাঁর সহপাঠী 'ছলেন। 
গাঁরশচন্দ্র প্রথম জীবনে 'হাফ-আখড়াই' দলের 
বাঁধনদার 'ছিলেন। ১৮৬৭ খখ. বাগবাজার সখের 
যারাদল-প্রযোজত মধুস্দনের 'শাঁমর্ঠা” নাটকের 
গীতিকার 'হসাবে নাটাজগতে প্রবেশ করেন। এর 
পর দীনবন্ধু-রচিত “সধবার একাদশন' নাটকে 

করেন। ৯৮৭১ খ্য, বাগবাজার দল "ন্যাশনাল 

1য়েটার' নামে প্রথম সাধারণ রঙ্গমণ্ড স্থাপন করে 
অভিনয় আরম্ভ করেন। কিন্তু পর্শনী লওয়ার 
ব্যাপারে দলের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় কয়েকজন 
অনুগামসহ 'গাঁরশচন্দ্র দলত্যাগ করেন। এরপর 
১৮৮০ খঃশ. পার্কার কোম্পানীর ১৫০ টাকা 
বেতনের চাকার ছেড়ে 'দয়ে মাত্র ১০০ টাকা বেতনে 
গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের ম্যানেজার হন । 'গারশ- 
চন্দ্র-রাঁচত প্রথম মৌলিক নাটক আগমন, 
(১৮৭৭) এই মণ্েই আভনশত হয়। বাকি জশখবনে 
স্টার, এমারেজ্ড, 'মনার্ভা, ক্লাসিক, কোহিনূর 
প্রভীত রঙ্গালয় পারচালনার পর পুনরায় ১৯০৮ 
খ:ী. 'মিনার্ভার নাট্যাধ্যক্ষ 'হসাবে আমৃত্যু কাজ 
করে গেছেন। চাকরি জীবনে ১৮৭৬ খপ, তিনি 



1গারশচন্দ্ু দে 

ইন্ডিয়ান লীগের হেডক্রার্ক ও ক্যাশিয়ার এবং 
শেষে পাকার কোম্পানীর বুক-কপার হন। 

৯৮৭৫ খঢী. প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হলে পার্কার 
কোম্পানীতে প্রবেশের পূর্বে দ্বিতীয়বার বাহ 
করেন। ২০ সেপ্টেম্বর ৯৮৮৪ খর. রামকৃফ্ণ পরম- 

হংসদেব স্টার 1থয়েটারে 'গাঁরশচন্দ্র-রচিত ও পাঁর- 

চালিত 'চৈতন্যলঈলা' নাটক দেখতে এসে 'গাঁরশচন্দ্ 
এবং িবনোদনশকে আশীর্বাদ করে যান। এই 
সময় থেকেই তাঁর মনে ধর্মের প্রাত অনুরাগ জল্মে 
এবং 'তাঁন রামকৃষদেবের 'শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সারা- 

জীবনে প্রায় ৮০টি নাটক রচনা করেছেন। এর 
মধ্যে পৌরাণিক, প্রীতহাসিক এবং সামাক্তিক নাটক 
ছাড়াও 'ম্যাকবেথ” নাটকের সার্থক বাংলা অনুবাদের 
জন্য তাঁর কাতিত্ব সর্বজনস্বীকৃত। 'তাঁন পৌরাণিক 
নাটকগৃিতে 'অমিত্রাক্ষর' ধরনের এক আঁভনব 
ছন্দ ব্যবহার করতেন। এই ছন্দ 'গোঁরশ ছন্দ" নামে 
স্বীকৃত। বাঁঙ্চন্দ্রের “মৃণাঁলনী”, শবষব্ক্ষ' ও 
'দুগেশিনন্দিনী” উপন্যাস এবং মধৃসুদনের 'মেঘ- 
নাদবধ কাব্য, ও নবীনচন্দ্রের “পলাশীর যুদ্ধ 
কাব্যের নাট্যর্প দান করেছিলেন। নাটামণ্ডের 
প্রয়োজনে এবং নটনটীগণের যোগ্যতানুযায়ী 
নাটকাবল রচনা করতেন। রচিত অন্যান্য উল্লেখ- 

যোগ্য নাটক : 'দক্ষষজ্ঞ', 'পান্ডবের অজ্জাতবাস” 

'হারানাধ', পঁসরাজদ্দৌলা', “মীরকাশিম', 'কালা- 
পাহাড়” “আবৃহোসেন বা হঠাৎ বাদশাহ' প্রভতি। 
বাংলা মণ্টাভিনয়ের প্রথম যুগের অসাধারণ বান্তত্ব- 
সম্পন্ন গিরিশচন্দ্র অভিনয়শান্ত তৎকালে 'কং- 
বদন্তীতে পাঁরণত হয়েছিল। ২ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৭ 
খটী. 'মেঘনাদবধ কাব্যে রাম ও মেঘনাদ উভয় 
ভূমিকায় তাঁর আঁভিনয় দেখে "সাধারণ পাকার 
সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'গারশচন্দ্রকে বঙ্গের 
গ্যারক' আখ্যায় ভূষিত করেন। কাঁলকাতায় তাঁরই 
নামাঙ্কিত “গাঁরশ পাকণ-এ তাঁর 
প্রাতিষ্ঠত আছে এবং পৈতৃক ভবনে তাঁর বাস- 

কক্ষাট জাতীয় স্মীতসৌধরুক্ষে সংরক্ষিত হয়েছে। 
[১,২,৩,৭,২০,২৬,২৬,৪০-৬৫,৬৮] 

ঃ দে (2-১৯২৮ আন..)। ঘাড় 

ারশবাব নামে পাঁরাঁচিত। কলিকাতা 'সাঁট 
কলেজের 'নিকটবর্তী স্থানের বাঁসন্দা। জেমস মারে 
কোম্পানীর ঘাঁড়-মেরামতকারশ 'ছিলেন। সোনার 
ঘাঁড়র েবদেশে প্রস্তুত) ক্যাচের ফ্ব-উদ্ভাঁবত 
আকার পাঁরবর্তন দ্বারা এই 'শল্পে প্রাতিষ্ঠালাভ 

করেন। সুইজারল্যাশ্ডের ঘাঁড়-প্রস্তৃতকারকগণ 
সোনার ঘাঁড়তে 'গিরিশবাবূর উদ্ভাবিত ক্যাচ ব্যবহার 
করেন এবং তার স্বকীতিস্বর্প তাঁকে একাঁট 

[ ৯২৩ ] ?গাঁরশচচ্দ্র বস, 

সোনার ঘাঁড় উপহার দেন। পায়রার সথ ছিল। 
মাথা-উল্টানো বিশেষ ধরনের লক্কা পায়রার প্রজনন 
সম্ভব করেছিলেন। [৩৪] 

গারশচন্দ্র দেব (১৮৬৬ - ২৮.৪.১৯৩৬)। 
শ্রীহট্ের ছকাপন গ্রামের স্বদেশানুরাগণী প্রজ্জাবংসল 
জমিদার। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বহু কংগ্রেস 
নেতা ও কর্মীকে আশ্রয় দান করেন। এজন্য তাঁকে 
বহু লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। 'তাঁন কুলাউড়ার 
কংগ্রেস সুবর্ণ জয়ল্তশ উৎসবে সভাপাঁতি 'ছিলেন। 
বাভল্ন জনাহতকর প্রাতষ্ঠানে অর্থ-সাহায্য ও 
উৎসাহ দান করতেন । কাড়েড়া গ্রামে হরিজনদের 
জন্য তান একটি 'বদ্যালয় এবং হোমিওপ্যাঁথক 
গচাকৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। [৯] 

ারশচচ্দ্র বস» (১৮২৪ - ১৮৯৮) মালখা- 
নগর-ঢাকা। শম্ভুচন্দ্ু। মাতুল রামলোচন ঘোষ 
কর্তৃক প্রাতপালিত হন। 'হন্দু স্কুল থেকে বাঁত্ত- 
সহ স্কলারশিপ পরাঁক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও সাংসা- 
রিক বিপর্যয়ে এক বছরের বেশী কলেজে পড়তে 
পারেন নি। ছান্রাবস্থায়ই ইংরেজশ ও বাংলায় প্রবন্ধ 
রচনা করতেন। কাশনপ্রসাদ ঘোষের সাহায্যে বাঙলার 
প্রথম ইংরেজশ সাস্তাহক পহন্দু ইন্টোলজেন্সার' 
পান্রকা প্রকাশ করেন। রাজনশীতই এই পাকার 
প্রধান উপজশব্য ছিল। নীলের হাঙ্গামার লময় 
তান দারোগার চাকার করতেন। ১৮৬০ খ, 
অসংস্থতার কারণে এঁ চাকার ত্যাগ করেন। তারপর 
রর র নবাবের প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং 

শেষে কালণশকৃষণ ঠাকুর এস্টেটের ম্যানেজার হন। 
[তিনি 'মিশনারীদের সঙ্গে হিন্দুধর্ম সম্বদ্ধে মত- 
বরোধের ঘটনা 'বাঁভন্ন রচনায় প্রকাশ করেছেন। 
স্তী-িক্ষা প্রচারে উৎসাহী ছিলেন। পহল্দ 
প্যাট্রিয়ট, পান্রকার সহ-সম্পাদক ছিলেন এব! 
মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে ঢাকা থেকে "শান্ত 
নামক একখান সাপ্তাঁহক পান্রকা প্রকাশ করেন 

তাঁর প্রবন্ধাঁদ প্রকাশিত হত । স্বগ্রামে উচ্চ ইংরেজ, 
গবদ্যালয়, বালিকা "বিদ্যালয় এবং পোস্ট আফঃ 
স্থাপন করেন। রচিত গ্রপ্থ : “সেকালের দারোগা? 
কাহিন””, ণসরাজ্জদ্দৌলা, প্রভীতি। 1১] 

গারশচন্দ্র বসয২ €(২৯.১০.১৮৫৩ - ১০৯ 
১৯৩১৯) বেরুগ্রাম- বর্ধমান । জানকীপ্রসাদ। ১৮৭ 
খু, হুগলী কলোঁজয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রাল 
এবং ১৮৭৬ খ্যীঁ, হুগলী কলেজ থেকে কৃতিত্থে 
সঙ্গে বি.এ. পাশ করেন । কটক র্যাভেনশ কলেছে 
উঁদভদবিদ্যা অধ্যাপনাকালে ১৮৭৮ খী, এম.এ 
পাশ করেন এবং ১৮৮১ খু. সরকারী বৃত্তি নিত 
[িলাত যান। ১৮৮২ খুশী, রয়্যাল আযাগ্রকান 



1গারশচগ্দ্র বিদ্যার 

চারাল সোসাইটির িস্লোমা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হয়ে সোসাইটির আজণবন সভ্য হন। ৯৮৮৪ খী, 
নর্ণশৈষ পরণক্ষায় প্রথম স্থান আঁধকার করেন। 
দেশে ফিরে এসে তান সরকারণ উচ্চপদ ও সম্মান 
উপেক্ষা করে দেশীয় কাঁষ-ব্যবস্থার উন্নাতির জন্য 
সচেষ্ট হন। ১৮৮৫ খপ, ইংরেজী ও বাংলায় 
'কাষ গেজেট' সাপ্তাহক পান্রকা প্রকাশ করে কৃষি 
€ ফলনের উতল্লাতাবধায়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করতে 

থাকেন। ১৮৮৬ খু, 'বঙ্গবাসী স্কুল ও ১৮৮৭ 
খু], 'বিঞ্গবাসী কলেজ' প্রাতম্ঠা করে এ সময় 
থেকে ১৯৩৩ খুস., পযন্ত উন্ত কলেজের অধ্যক্ষ 
ছিলেন। সূচনা থেকেই বঙ্গবাসী স্কুল ও কলেজে 
পান শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে- 
ছিলেন। স্কুলে হাতে-কলমে প্রাথামক কাঁষাঁবদ্যা 
1শক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়। কষ ও ডী্ভদাবদ্যা 
ক্ষার জনা বহু গ্রল্থ প্রকাশ করেন ও বঙ্গবাসী 
কলেজে জশীবাবদ্যা-বভাগ খোলেন। ১৯০৪ খু. 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন প্রণয়নে তাঁর উল্লেখযোগ্য 
ভুমিকা ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও 'সাশ্ড- 
কেটের সদস্য এবং বট্যানক্যাল সোসাইীট অফ 
বেলের প্রথম সভাপাঁত (১৯৩৫) ছলেন। 

রাজনীতির সঞ্চো জাঁড়ত না থাকলেও স্বদেশ- 
প্রথাতর জন্য খ্যাত ছিলেন। এক সময় নির্যাতিত 
দেশকমশিদের শিক্ষাদানের জনা বঙ্গবাস কলেজের 
দরজা খোলা রেখোঁছলেন। রাঁচত গ্রন্থ : '্যানয়েল 
অফ বট্যানী', 'কষি সোপান”, “কাষি পরিচয়', 
“গাছের কথা" ইত্যা্দি। এছাড়া বাংলা ভাষায় প্রথম 
পূর্ণাঙ্গ ভূবিদ্যা-বিষয়ক 'ভূ-তত্ব' গ্রন্থ রচনা তার 
অপর কীর্ত। বাংলা ভাষায় উীচ্ভদাীবদ্যা ও কীষ- 
বিদ্যা-বিষয়ে গ্রল্থ রচনায়ও তিনি অন্যতম পাঁথকৃৎ। 
বি.এ, ক্লাশ পযন্তি মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের চেষ্টায় 
[তিনি সফল হন। "ইউরোপ ভ্রমণ” ও শবলাতের 
পত্র" তার অপর দুই গ্রল্থ। 1৩,৭,৮,২৫,২৬,২৮] 

শিরিশচন্দ্র বিদ্যার (২৬.৯.১৯৮২২-৩.১২, 
১৯০৩) রাজপুর-চক্বিশ পরগনা । রামধন বিদ্যা- 
বাচস্পাতি। সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাবা, অলঙ্কার, ন্যায় 
ও স্মতাত পাঠান্তে পবদ্যারত্ব' উপাঁধ প্রাপ্ত হন 
(১৮৪৫)। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহপাঠ এবং 
৯৮৪৫ - &১ খত. পফল্তি সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থা- 
ধাক্ষ ছিলেন। ১৮৫১ -৮২ খু. পর্ব্তি সংস্কৃত 
কলেজে অধ্যাপনা করেন। বিধবা-ববাহ আন্দোলনে 
উৎসাহশ ছিলেন। প্রথম জীবনে ব্রাহ্মধর্মে অন্রাগণ 
হলেও শেষ জশবনে বৈদান্তক মতাবলম্বী হন। 
জাতিভেদ-বরোধশ 'ছিলেন। “সংস্কৃত ঘন্্র' প্রেস 
জ্থাপনে বিদ্যাসাগরের প্রধান সহযোগণ 'ছিলেন। 
নিজেও “বদ্যারর যল্ম' পরে এগারশ বিদ্যারত্ব যল্ত' 

[১২৪ ] গারশচন্দ্র মজুমদার 

নামে প্রেস স্থাপন করেন। স্বগ্লামে ১০ হাজার 
টাকার দরিদ্র ভান্ডার ্থাপন করোছলেন। রাঁচিত 
ও সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী : '্রঘুবংশ 
(মল্লনাথটাঁকা সমেত), "শকুমারচরিতের বগ্গানু- 
বাদ', "বিধবা বিষম বিপদ” নোটক), 'মুগ্ধবোধ 
ব্যাকরণ” ও 'শব্দসার, সেংস্কৃত-বাংলা আভধান) ; 
স্কুল পাঠ্য গ্রন্থ : উৎকর্ষ [বিধান । [১৯,৩,২৬] 

গিরিশচন্দ্র বেদাম্ততশর্ঘ। আশ্বাজয়া--ময়মন- 
[সিংহ । রামদাস তক পিন্টানন। শাস্রশয় গ্রন্থের প্রচারক 
এবং ভারতায় সংস্কাতির গবেষণামূলক 'বাবিধ গ্রল্থ 
ও প্রবন্ধের রচায়তা । ব্যাকরণ, তন্ত্র ও স্মাতিগ্রল্থ 
সম্পাদন করে প্রকাশ করেন । রাজশাহশী রাণশ হেমন্ত- 
কুমারী সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক 'ছিলেন। রাজ- 
শাহীর বরেন্দ্র অন্সন্ধান-সাঁমাতির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ- 
ভাবে যুস্ত ছিলেন। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত গ্রন্থ : 
পুরুষোত্তম ভাষাবাত্ত ঞ্োশিয়াঁটক সোসাই'ট, 
১৯১২), “তারাতন্ত্র বেরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইট, 
১৯১৩), 'কুলচূড়ামাঁণতন্ত্র (20010 258, 
৬০]. 1৬, ১৯১৫), ভবদেব ভটের “প্রায়শ্চত্ত- 
প্রকরণ”, (বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, ১৯২৭) 
প্রভীত। রাঁচত গ্রল্থ : “কোৌলন্যমার্গ রহস্য" 
'সরস্বতীতন্ত্র' সোন্দবাদ সংস্করণ), “প্রাচশন শিল্প 
পরিচয়, 'বঙ্গে দুর্গোৎসব প্রভৃতি । এ ছাড়া 
'তত্ববোধিনন' পান্রকায় প্রকাশিত তান্দজক দর্শন, 
পুরাণ পাঁরচয়, বৃক্ষায়ুর্বেদ, প্রাদোশক দেবতত্ 
প্রভীতি প্রবন্ধাবলণ পুস্তকাকারে এখনও প্রকাশিত 
হয় নি। তান পূর্ণানন্দের প্রসিদ্ধ গ্রল্থ শ্রীতত্ৃ- 
1চন্তামাণর অংশ ষটউক্রাীনর্পণের বঙ্গানুবাদ ও 
টপ্পনীযুন্ত একটি সংস্করণ প্রকাশ করোছলেন। 
[৩,১৪৬] 

গারশচন্দ্র মজুমদার (১৮৩৭ - ১৯১৩) বীর- 

তারা-ঢাকা। হৃদয়কৃ্ণ। কিছাাদন গ্রামের টোলে 
ব্যাকরণ অধ্যয়নের পর বারশালে ইংরেজী শিক্ষা 
করেন। ১৮৬০ খী. বাঁন্ত ও পদকসহ ঢাকা 
পোগোজ স্কুল থেকে এন্ট্রা্স পাশ করেন। ঢাকা 
কলেজে পাণ্যাবস্থঘ্ম “তত্ববোধিনণ' পন্নিকার মারফত 
ব্রাহ্মধর্মের প্রাতি আকৃম্ট হয়ে কলেজ ত্যাগ করেন 

ও ব্রা্গধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন। ১৮২৫৫) খু. 
[তানি স্থাঁয়ভাবে বাঁরশাল ব্লাহ্ষসমাজের উপাচার্ষ 
নযুন্ত হন। বিক্রমপুর বিদ্যোৎসাহনী সভার 
মাধ্যমে সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে তাঁর প্রদত্ত বন্তৃতা- 

করেন। তা ছাড়া খিওডোর পাকারের প্রার্থনা- 
পূস্তক থেকে তিনি “প্রার্থনামালা, নামে একটি 
অনবাদ-সজ্কলনও প্রকাশ করোছিলেন। কাঁতিপত্র 
ব্রাক্মবল্ধূর সহায়তায় তান স্ী-শিক্ষার প্রসারের 



[গারশচল্দু রায় 

জন্য বাঁরশালে স্কুল স্থাপন করেন। ১৮৭১ খু, 
'গ্প-জাতির উন্নাতিবিধায়নী সভা” এবং ১৯৮৭৭ 
থপ, ধর্মপ্রচারোদ্দেশ্যে প্রাঙ্গিকা সমাজ" প্রাতিষ্তা 
করেন। স্ব-শিক্ষাদানের জন্য অর্থগ্রহণ করতেন 
না। ব্রা্গসমাজের আচার্য, বস্তা ও িক্ষকরূপে 
তাঁর জঈবন বিশেষ ঘটনাবহুল । [১৮] 

গারশচন্দ্র রায়, রাজা (১৭৮৬ - ১৮৪১) 
কৃফনগর- নদীয়া । রাজা ঈশবরচন্দ্র। মাত্র ষোল 
বছর বয়সে 'পতার মৃত্যুর পর সম্পাত্তর আধকারী 
হন। কিন্তু আমতব্যায়তার জন্য পৈতৃক জমদারীর 
৮9টি পরগনার মধ্যে &/৬টি পরগনা মান্র তাঁর 
সময়ে অবাশস্ট 'ছল। গাণগণের উৎসাহদাতা, 
কাব্যরসামোদী ও সঞ্গণতাভিজ্ঞ ছিলেন । তাঁর সময়ে 
দল্লশর প্রাসদ্ধ গায়ক কায়েম খাঁ তিন পূত্রসহ 
কুষ্ণনগরে এসে প্রাতষ্ঠিত হন। গিরিশচন্দ্র কৃষণ- 
নগরে “আনন্দময়, নামে শিবমূর্তি ও 'আনন্দময়গ' 
নামে কালশমাতি প্রাতিষ্ঠা করেন। ১৮২৫ খু. 
নবদ্বীপেও 'ভবতারণ' নামে শিবমাৃর্ত এবং 
'ভবতারিণী” নামে কালসমার্ত স্থাপন করে তার 
ব্যয় ধনর্বাহের জন্য 'নিচ্কর ভূসম্পান্ত প্রদান 
করেন। [১] 

শারশচন্দ্র সেন, মৌলবী, ভাই (১৮৩৫৬/৩৬ - 
১৫.৮.১৯১০) পাঁচদোনা--ঢাকা । মাধবরাম। ছান্র- 
জীবনে ফারসন ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ময়মন- 
শীসংহে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারিতে নকল- 
নবশসের কাজ করতেন। কেশব সেন ও বিজয়কফের 
প্রভাবে ১৮৭১ খী. তান ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়ে 
প্রচারক-ব্রত গ্রহণ করেন। সর্বধর্মসমন্বয়ে উৎসাহ 
গিরিশচন্দ্র কেশবচন্দ্রের আদেশে ইসলামধর্ম অনু- 
শীলন করেন। আরবশ ভাষা ও এঁসলামিক ধর্ম- 
শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য লক্ষেণী যান। ছয় বছরের 
পারশ্রমে ১৮৮১ - ৮৬) 'কোর-আনৃ-শরীফ'-এর 
সটীক বঙ্গানুবাদ করেন। এটিই কোরানের প্রথম 
বঙ্গানুবাদ এবং বাংলা সাঁহত্যে তাঁর সর্বশ্রেম্ঠ 
দান। এ ছাড়া তান মূল ফারসণ গ্রল্থ থেকে 
গোলেস্তাঁ ও বুস্তাঁর 'হিতোপ্গখ্যানমালা, হাঁদস 
প্রভীত ধর্মগ্রল্খ, মহাপুরুষ মোহাম্মদ, খালফাবর্গ, 
৯৬ জন তাপস ও তাপসীর জীবনী, সবশু্ধ 
৪২ খাঁন পুস্তক বাংলায় রচনা ও প্রকাশ করেন। 
বইগৃি মুসলমান-সমাজে বিশেষভাবে আদৃত হয়। 
মুসলমানেরা তাঁকে মৌলভী আখ্যা দিয়েছিল এবং 
মেয়েরাও তাঁকে 'পিতৃ-সম্বোধন করত। গোলেস্তাঁ 
ও বুস্তাঁর হিতোপাখ্যানমালা (১ম ও ২য় ভাগ) 
পর্ববজ্গ ও আসামের বিদ্যালয়সমৃূহে পাঠ্যপুস্তক- 
রূপে নির্দিষ্ট ছিল। ১৮৬৭ - ১৯১০ খঃশ. পর্যন্ত 
বইটির ১৩ সংস্করণ হয়। তান রামমোহন 

; ১৯২৫ ] গগরণল্দুন্যগ খক্দ্যোপাধ্যায় 

রচিত ইসলাম-সম্বদ্ধীয় গ্রল্থ 'তুহ্ফাৎ-উল- 
মুয়াহাহদীন-এর বঙ্গানুবাদ করে ধমতিত্ 
পািকায় প্রকাশ কবোঁছিলেন। স্কুলে অধ্যয়ন- 
কালে স্ত্ী-শিক্ষার আবশ্যকতা প্রচারকল্পে 'বানতা 
িনোদন' পুস্তক প্রকাশ করেন। “সলভ সমাচার' 
ও 'বজ্গবন্ধ্” পাণিকার সহযোগণী এবং 'মাঁহলা' 
নামে মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক 'ছলেন। 
'রামকৃফ পরমহংসের উীন্তি ও জীবনী" তাঁর 
আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । [১১৩,১৬7 

1গরসন চক্তবতশী (১৩১৯ 2- ৬.৯.১৩৭২ ব.)। 
পল্লশগশীতি এবং নজরুল সঙ্গীতের গায়ক হিসাবে 
অসাধারণ জনাঁপ্রয়তা অর্জন করেন। দেশাঁবভাগের 
পূর্ব পর্ষ্ত তান ঢাকা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে 
যুস্ক 'ছিলেন। কয়েকটি ছায়াচন্রের সঙ্গীত- 
পাঁরচালক 'হসাবেও তান বিশেষ খ্যাত অজ'ন 
করেন। 18] 

িরশন্দ্রন্দ্র বস; (১৮৬৫ - ২২.১২.১৯৩৩) 
কাঁলকাতা। গোপালচন্দ্র। বাঙলাদেশের প্রথম 
ইলেক্ট্রিক্যাল হাঞ্জীনয়ার এবং প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক 
লর্ড কেলাঁভনের গবেষণাগারের একজন সহকারঈ 
'ছিলেন। ১৮৯৬ খু, প্লাসগো 'বশ্বাবদ্যালয় 
থেকে এ.আই.ই.ই. উপাধি লাভ করেন । সাহত্যানু- 
রাগ ছিলেন এবং কয়েকটি শিশহ-সাহত্যও রচনা 
করেন। [১] 

1গরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৫ ?- ৩০.৭. 
১৯৪৩) কাঁলকাতা। ১৯১২ খ্যীঁ. বি.এ. পাশ 
করেন। ছাল্লাবস্থায় গুস্ত বিপ্লবী দলে যোগ দেন 
এবং ১৯১৩ খী, দামোদর বন্যায় ভ্রাণকার্ধ 
করেন। প্রথম বিশ্বযম্ধ শুরু হওয়ার কিছু পূর্ব 
থেকে বাঙলার 'বাভন্ন দলের 'বিপ্লবীরা সশস্র 
অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করার পাঁরক্পনা 
গ্রহণ করেন। এমাঁন এক প্রচেম্টায় কয়েকজন 

বিশ্লবী ২৬.৮.১৯১৪ খু, অস্ত্রপংগ্রহের জন্য 
বদেশশ অস্দ্র-ব্যবসায়শ 'রড়া কোম্পানশ'র আমদানি- 
করা 'মশার' পিস্তলের একট বাক্স ও কার্তুজ 
হস্তগত করেন। এই কাজে তানও যুক্ত ছিলেন। এ 
সত্নে তিন গ্রেপ্তার হন এবং কারাবাস ও অল্তরশীণ- 
বাস করে ১৯১৯ খু. মুন্তলাভ করেন। মুন্ত- 
লাভের পর শ্যামস্ন্দর চক্রবর্তী প্রাতাত্তিত 
'নাভেন্ট' পাত্রকায় কিছুদিন কাজ করেন। 'কিছু- 
কাল 'শিক্ষকতাও করেন। এরপর পুনরায় গ্রেস্তার 
ও আটক হন। ১৯২৮ খ্ী. মানত পান। তারপর 
বৌবাজার হাই স্কুল পরিচালনা শুরু করেন। 
প্রধান শিক্ষক 'হিসাবে উত্ত স্কুলে তান বাঁলকা 
বিভাগ স্থাপন করেন। প্রেসিডেল্সী গাল কলেজ 
স্থাপনেও প্রধান উদ্যোস্তা ছিলেন। বৌবাজার হাই 



1গরণন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

কুলের বাঁলিকা-বিভাগ বর্তমানে গিরান্দ্নাথের 
নামে উৎসর্গীকৃত। [৫১২০] 

শিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (2-৯-৮-১৯৩৫) 
মাজলপৃর- চব্বিশ পরগনা । যোগেন্দ্রনাথ। ১৮৯৩ 
খু. সেপ্ট জোভয়ার্স কলেজ থেকে বি.এ. পাশ 
ধরেন) ১৯০০ খু, কলকাতা মোডক্যাল কলেজ 
থেকে কাঁতিত্বের সঙ্গে এম.ব. পাশ করেন এবং 
অস্ঘাচাকৎসায় প্রথম স্থানাধিকারের জন্য 'ম্যাক- 
[লয়ড' স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। এমব, পরীক্ষার 
ফল প্রকাশের আগেই বাঙলার সরকার তাঁকে 
দবারভাঙ্পার রোৌসডেন্ট সার্জন 'িযুস্ত করেন। 
যকৃতের িকিংসা-প্রণালশী বিষয়ে গবেষণামূলক 
প্রব্ধ রচনা করে কাঁলকাতা 'বিশ্বাবিদ্যালয় থেকে 
১৯০৮ খী, এমড. উপাঁধ পান। আয়ুবেদ 
শাস্তে অসাধারণ জ্ঞানের জন্য ভাটপাড়া পাণ্ডত- 

সভা কর্তৃক "ভিষগাচার্য উপাধিতে ভূষিত হন। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো (১৯০৯ - 
১৯১৪) এবং ফ্যাকা'ল্টির সভ্য, অবৈতানিক বচার- 
পাত, জুভেনাইল জেলের বেসরকারী পাঁরদর্শক, 
দাক্ষণ কাঁলকাতা 'হিচ্দু মহাসভার সহ-সভাপাঁত 
এবং আশুতোষ কলেজের সেকেটারী ছিলেন। তা 
ছাড়া বহু বিদ্যালয়ের সঙ্জো তাঁর ঘাঁনম্ঠ যোগা- 
যোগ ছিল। [১7 

[গরশগ্রমোহনশী দাসী (১৮.৮.১৮৫৮ - ১৬, 
৮.১৯২৪) কাঁলকাতা । হারাণচন্দ্র মন্ত। দশ বছর 
বয়সে নরেশচন্দ্র দণ্ডের সঙ্জো তাঁর বিবাহ হয়। 
!পতা ও স্বামীর কাছেই তান শক্ষালাভ করেন। 
অও্কনাবদ্যাও কিছ জানতেন। "জনৈক হিন্দু 
মাহলার পন্লাবলণ”' তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা 
(১৪৭ ২)। প্রথম কাঁবতাগ্রল্থ 'কাঁবতাহার' ১৮৭৩)। 
১৮৮৪ খু. স্বামীর মৃত্যুর পর 'বখ্যাত শোক- 
কাবা 'অশ্রুকণা' রচনা করেন। অক্ষয়কুমার বড়াল 
কর্তৃক এই গ্রন্থের কাঁবতাবলী 'িনর্বাচিত হয়। 
স্বর্ণকুমারণ দেবীর সঙ্গে সখাতা ছিল । 'তাঁন 'তন 
বছর 'জাহুবশ' পান্রকা সম্পাদনা করেন । কালিদাসের 
'কুমারসম্ভব'-এর বাংলায় পদ্যানুবাদ তাঁর অন্যতম 
কণীর্ত। অন্তঃপুরবাসনশ এই কাবর কাঁবতা 
গাহস্থ্যশচন্রসম্বলিত আত্মগত রচনার মধ্যেই সগমা- 
বদ্ধ ছিল। রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ১০। অন্যান্য গ্রন্থ : 
“ভারতকুসুম', “আভাষ', ্বদোশনী', পসন্ধুগাথা” 
প্রভৃতি। [৩,২৫,২৬] 

শিরশম্্শেখর বস; (৩০.১.১৮৮৭ - ৩.৬. 
১৯$৩)। পিতা চন্দ্রশেখর দ্বারভাঙ্গা মহারাজের 
দেওয়ান ছিলেন। সেখানেই গিরাীল্দ্রশেখরের জল্ম। 
স্কুলের ছাত্রাবস্থায় কিছাাদন জাদীবদ্যা অনুশীলন 
করেন। ১৯৯০৫ খ্ডখ. প্রেসিডেন্সপ কলেজ থেকে 

[ ৯২৬ ] 1গরশন্দ্রশেখর বস, 

ব.এস-সি, এবং ১৯১০ খী, মেডিক্যাল কলেজ 
থেকে এম.বি, পাশ করেন। এ সময় ভারতে মানাঁসক 
রোগ চিকিৎসার কোনো শিক্ষাকেন্দ্রু না থাকায় 
অধ্যয়ন ও অনুশীলনের দ্বারা এ রোগের চিকিৎসায় 
ব্রতী হন। ফ্রয়েড উদ্ভাবিত মনঃসমণক্ষা পদ্ধাতর 
সঙ্গে এদেশের বিশেষ পাঁরচয় ছিল না এবং ফ্রয়েড 
রাঁচত জার্মান গ্রন্থের ইংরেজী অন্বাদও তখন 
এদেশে আসে 'নি। গিরণন্দ্রশেখর উদ্ভাঁবত চাঁকৎসা- 
পদ্ধাতির সঙ্গে ফ্য়েডী-পদ্ধাঁতর সমতা ছিল, অনেক 
ক্ষেত্রে ফয়েডী-পদ্ধাঁত তান মেনেও নিয়োছলেন। 
ফ্লয়েডের মতের সঙ্গে তাঁর মূল পার্থক্য দেখা 
দেয় মনের অবদমন-ক্রয়া সম্পর্কে । এ সম্পর্কে 
তাঁর মতবাদ "“থওরী অফ অপোঁজিট উইশ" নামে 
খ্যাত। ফ্রয়েড এ মতবাদ স্বীকার না করলেও এর 
বিস্তৃতরূপে পরাক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার 
করে তাঁকে চিঠি দেন। ১৯১৭ খী. কাঁলকাতা 
[ব*বাবদ্যালয় থেকে মনোবিদ্যায় এম.এস-সি. পাশ 
এবং ১৯২১ খু. ি.এস-ীস. উপাধি লাভ করেন। 
এই বছর থেকেই সম্পূর্ণরূপে মানীসক রোগ 
1চাঁকৎসায় আত্মানয়োগ করেন এবং এই বিষয়ে 
ফ্রয়েডের সঙ্গে পন্রালাপ শুরু করেন। কাঁলকাতার 
১৪ পার্শীবাগান লেনে নিজের বাঁড়তে ভারতীয় 
মনঃসমাক্ষা সামাত' স্থাপন (১৯২২) করে আন্ত- 
জর্শাতক সঙ্বের অনুমোদন লাভ করেন। ১৯৪০ 
খু. নিজ ভ্রাতা রাজশেখর ধসুর দান-করা বাড়তে 
1তন-শয্যাযুন্ত মানাসক হাসপাতাল প্রাতষ্ঠা করেন। 
বর্তমানে এই বিখ্যাত প্রাতম্ঠানে লোম্বনশ পার্ক) 
১৭৫ট শয্যা আছে। ১৯১১ - ১৫ খুব, মোঁড়ক্যাল 
কলেজের শারীরাবিদ্যার অধ্যাপক এবং ১৯১৭ - ৪১৯ 
খু. কলিকাতা বশবাবদ্যালয়ের “আযবনর্মযাল সাই- 
কোলজা' বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। এই দঁর্ঘ 
সময়ে তিনি অধ্যক্ষ, প্রধান অধ্যাপক ইত্যাঁদ 'বাভন্ন 
পদে আঁধাষ্ঠত থেকে অসস্থতার জন্য পদত্যাগ 
করেন। বাংলায় 'স্বপ্ন” এবং ইংরেজনীতে “এভীরডে- 
সাইকো-আযনালাইসিস্, কনসেপ্উ্ অফ রপ্রেশন' 
ইত্যার্দ মনোবিজ্ঞান্ধের গ্রল্থ ছাড়াও 'লালকালো”, 
“পুরাণ প্রবেশ", 'ভগবদৃশণীতা, প্রভৃতি গ্রল্থ প্রকাশ 
করেন। ভারতবয় দর্শন তাঁর বৈত্্ঞানক িল্তা- 
ধারাকে যে কি পারমাণে প্রভাঁবত করোছল তা 
তাঁর 'বাঁভল্ল পুদ্তক এবং পনউ 'থিয়োর অফ 
মেন্টাল লাইফ" ও অন্যান্য প্রবন্ধে সুস্পম্ট। িজ্ঞান- 
সাঁহত্যে তাঁর অবদান দুটি ধারায় : প্রথমত তান 
মনোঁবদ্যা ও মনঃসমীক্ষণের লোকরঞ্জক অথচ সার- 
বান বর্ণনা প্রদানে প্রয়াসণ হয়োছিলেন ; 'দ্বিতণয়ত 
মনোবিদ্যার পাঁরভাষা রচনা ও চয়নে বিলক্ষণ শ্রম 
ও সময় ব্যয় করেছিলেন। তাঁর সম্কজিত "মনো- 



শিরণন্দ্ সিংহ 

পবদ্যার পাঁরভাষা (১৯৫৩) বইাঁটতে শেষোক্ত 
প্রচেষ্টার পাঁরচয় রয়েছে। [৩,১৮,২৬] 

শিরশন্দ্র ?সংহ (১৯২৩ ?- ২.২-১৯৭১) 
কাঁলকাতা। “উল্টোরথ', ণসনেমা জগৎ, “প্রসাদ? 
ইত্যাদ পান্রকার প্রীতজ্ঞা ও পাঁরচালনা করে কমে 
প্রযোজকরূপে চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করেন । 
'প্রীঅরূপ" ছদ্মনামে চিন্র-সমালোচক হিসাবেও তাঁর 
খাত ছিল। [১৬] 

গখতা দত্ত (১৯৩১ - ২০.৭.১৯৭২) 'হন্দ্ী 
[চলে প্লে-ব্যাক শিজ্পী হিসাবে তিনি সারা ভারতে 
খাত অর্জন করেন। ফিল্মে ও রেকর্ডে তাঁর 
বহ্ গান অত্যধিক জনাপ্রয় হয়েছে। বিয়ের আগে 
[তান গীতা রায় নামে সুপাঁরচিত ছিলেন । 'বাঁশষ্ট 
প্রযোজক, পাঁরচালক ও আঁভনেতা গুরু দত্তের 
তান স্ত্রী । তাঁর গাওয়া "শচীমাতা গো আম চার 
যুগে হই জনমদ্াখন [বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
গান 1১৭] 

গশম্পাত কাব্যতশর্থ 0(2-১৩৩৩ ব.)। ১৯০৫ 
খু, থেকে ১৯১১৯ খু, স্বদেশ আন্দোলনের 

এবং রাজনোতিক বন্তৃতাঁদ দ্বারা জনাঁপ্রয় হন। 
তান কলিকাতা সংস্কৃত সাহত্য পাঁরষদের অন্যতম 
প্রাতজ্ঞাতা ছিলেন। [১৯,৫] 

গপাবফ7 (১১/১২শ শতাব্দী)। বাঙলার 
খ্যাতনামা বোর্গক পাশ্ডত। তিনি 'বিবাহাঁদি সংস্কার, 
সন্প্যাকৃত্য এবং শ্রাম্ধাদি অনুজ্ঠানের উপযোগণ 
মন্ত্াদ ব্যাখ্যা সহযোগে আটভাগে বিভক্ত 'ছান্দোগ্য 
মন্ধ-ভাষ্য গ্রন্থ রচনা করেন। অনেকের মতে 1তাঁন 
'পারস্কর গৃহ্যভাষ্য”, 'ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ মন্ত্রভাষ্য 

প্রভীতি গৃহ্যকর্মের উপযোগশ বোদিক মন্্সমূহের 
ভাষ্য-রচাঁয়তা। কারও কারও মতে তান গোঁড়া- 
[ধপাঁতি বল্লাল সেন ও লক্ষণ সেনের সভাসদ 
ছিলেন। [১,৬৭]এ 

গুশময় বন্দ্যোপাধ্যাক 6১৯০১ 2- ২৫.৩, 
১৯৬৮)। খ্যাতনামা চন্র-পাঁরচালক। 'নজস্ব পাঁর- 
চালনায় প্রায় ১৫/২০ট ছাঁব্ তোর করেছেন। 
তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : “মাতৃহারা” 
'জশীবনসাঁঞ্গনী”, শনরক্ষর” ণবশ বছর আগে" 
'মা ও ছেলে" 'নশলাঙ্গ্রীয়', রাজপথ', গৃহলক্ষমী 
প্রসভীতি। একজন উ্চুদরের [শল্পণও 'ছিলেন। বাংলা 
চিন্রজগতে তিনিই সবপ্রথম কাটুন ব্যেষ্গচিন্র) 
চালু করেন। অবসর-সময়ে প্রচুর ছবি আঁকতেন। 
শেষ-বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন) [১৯৭] 

গুণযরাজ খাঁ (১৬শ শতাব্দী)। ভগীরথ। 
বর্ধমানের কুলঈনগ্রামে বাস করতেন। প্রকৃত 
লাম মাল্লাধর বসৃ। গৌড়েশবর হসেন শাহের 

[ ৯২৭ ] গ্র্চরণ তক“দর্শনভীর্ঘ 

মল্লী এবং রাজসভায় রূপ ও সনাতনের নিয়োগ- 
কারী । ১৫৭৩ খী. ভাগবতের প্রথম ও একাদশ 
স্কন্দের অনুবাদ করেন। তাঁর কবিত্বগুণে মৃণ্ধ 
হয়ে গৌড়েশবর তাঁকে “গুণরাজ খাঁ” উপাধিতে 
ভূঁষত করেন। এই অন্দবাদ-গ্রন্থের নাম 'শ্রীকৃষণ- 
1বজয়, । গ্রল্থটিতে শ্রীকফের মাধূর্যভাব অপেক্ষা 
এ*বর্য-ভাবের ওপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। 
শ্ীধর্মইতিহাস', 'লক্ষমী চাঁরন্র', 'যোগসার, এবং 
রামায়ণ ও মহাভারতের 'বাঁবধ উপাখ্যানের রচাঁয়তা 
হসাবে একজন গুণরাজের নাম পাওয়া যায়। 
উভয়ে একই বান্ত কিনা বলা যায় না। 1১,২,৩, 
৮১২৬] 

গ.শানন্দ [বিদ্যাবাগশশ । সম্ভবত নদীয়া জেলার 
গাঙ্গাীরয়া নিবাসী । গদাধরের অভ্যুদয়ের পর্বে 
খশস্টীয় ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙলার 
নৈয়ায়ক-সমাজে যে চারজন মহানৈয়ায়কের গ্রল্থ 
প্রাতি্ঠালাভ করোছিল গুণানন্দ তাঁদের অগ্রণস। 
তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা গৃণীকরণাবলী-প্রকাশদীধাতর 
উপর রচিত “ববেক' নামক টীকা । [৯০] 

গুমাকু সরকার গেমানু সরকার) (১৯শ 

শতাব্দী)। ১৮৩২-৩৩ খত, ময়মনাঁসংহের 
অন্তর্গত সেরপুরের 'দ্বিতণয় গারো বা পাগলপল্থী 
হাগগামার অনাতম নেতা । [১,৪৬] 

গরুচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ১৯শ শতাব্দী) 
চন্দননগর । উন্ত অণ্চলের একজন খ্যাতনামা কথক । 
রঘুনাথ শিরোমাণর কথক 'হসাবে তাঁর স্থান 
1নাদর্ট ছিল। 1১] 

গুরুচরণ তকর্দর্শনতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় 
(১৮৬৫ - ১৯৩৮) দেবগ্লাম_ন্রিপরা পের্ববঙ্গ)। 
দেবীচরণ তকালঙ্কার। রাটীশ্রেণীয় রাঙ্গণ। 
বাভন্ন স্থানে বিখ্যাত পাঁণ্ডতদের চতুষ্পাঠীতে 
ন্যায়শাস্ত অধ্যয়ন করে স্বর্ণপদক ও স্বর্ণকেয়ূর 
লাভ করেন। পরে দর্শনশাস্মেও উপাধ পরাক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। ১২ বছর পুর সংস্কৃত কলেজে 
ন্যায়শাস্ের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন । পরে রাজ- 
শাহশ হেমল্তকুমারী সংস্কৃত কলেজের ন্যায় ও 
দর্শনশাস্তের অধ্যাপক হয়ে সেখানে ১৯০৮ খুশী, 
পর্যন্ত কাজ করেন। তারপর কাঁলিকাতা সংস্কত 
কলেজে ন্যায়ের প্রধান অধ্যাপক হন। ১৯২৩ খুব. 
অবসর-গ্রহণ করার পর ফিছুদিন কাঁজকাতা 'বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের দর্শনশাম্দের অধ্যাপক 'ছিলেন। ১৯৩৬ 
খপ, ত্রিপুরা মহারাজদরবারে দ্বারপাঁণ্ডিত 'নয্দ্ত 
হন। ১৯০৮ খপ. তান 'মহামহোপাধ্যায়' উপাঁধ 
লাভ করেন। তাঁর কৃতী 'শিষ্গণের মধ্যে মহা" 
মহোপাধ্যায় জগল্লাথ তকর্তীর্থ পের), যোগেন্দ্ু- 
নাথ ফড়দর্শনতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় রমেশচন্দ্ 



গৃর্দাপ চকবতর 

তক্তীর্থ, মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্ক 
ংখ্যবেদাল্ততশর্ধ, শ্রীশ্রীজীব ন্যার়তীর্থ প্রমুখদের 

নাম উল্লেখযোগ্য । 1১৩০] 
গুরদাস চকুবতশী (?- ১৩৩৪ ব.)। শিক্ষান্রতী 

ও ধর্মপ্রচারক । যৌবনের প্রারম্ভে ব্রাঙ্মমমাজের 
নেতা শিবনাথ শাস্তীর সংস্পর্শে এসে ব্রাহ্মাসমাজভুস্ত 
হন। সমাজের কাজে দশর্ঘাদন পাটনা ও বাঁকীপুরে 
কাটান। ছাত্রদের মধ্যে ধর্ম ও নপীতি প্রচারার্থ 
ধবহার-যুব-সঙ্ঘ" স্থাপন করেন । তান বকিশপুরের 
'প্লামমোহন সেমিনারী' নামে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যা- 
লয়ের অন্যতম প্রাতিষ্ঠাতা। ঢাকার 'ঈস্ট বেঙ্গল 
ইনস্টিটিউট" বদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালেও বিশেষ 
পারশ্রম করেন। বাঁকীপুরে প্লেগের প্রাদুর্ভাব 
দেখা দলে 'িজপ্রাণ তুচ্ছ করে সেবাদল গঠন করে 
সেবাকার্য চাঁলয়োছলেন। [১] 

গরুদাস চটোৌপাধ্যায় (১২৪৪ - ১২.১.১৩২৫ 
ব.) দাদুপুর-নদীয়া। জগমোহন । হিন্দু হোস্টে- 
লের সামান্য বাজার সরকার থেকে বিরাট পুস্তক 
[বপাণ স্থাপন করেন। এ কাজে সততা ও ব্যবসায়- 
বুদ্ধিই তাঁর প্রধান সম্বল 'ছিল। উন্ত হোস্টেলের 
1সশড়র কোণে ছান্রদের কাছে দুর্গাদাস করের 
প্রীসম্ধ পুস্তক 'মেটেরিয়া মোঁডকা' ধবক্ষী করে 
বাবসায়ের সূত্রপাত হয়। ক্রমে কলেজ স্ট্রটে 
'বে্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরশ' প্রতিষ্ঠা করেন। 
রজনীকান্ত গুপ্তের সপাহশী যুদ্ধের ইতিহাস, 
গ্রশ্থ বিক্লী করে বিদ্বজ্জনের দৃষ্টি আকষণণ করেন। 
সাহাত্যিকদের যথাযথ প্রাপ্য অর্থ "নির্দিষ্ট 'দনে 
মেটানো তাঁর মূলনীতি ছিল। বহু সাহাত্যক 
তাঁর সহায়তা পেয়ে বিখাত হয়েছেন। ১৮৮৫ 
খুশ, ২০১নং কনওয়ালিস স্ট্রীটের নিজস্ব বাড়তে 
'গুরুদাস লাইব্রেরী" স্থানাল্তারত হয়। দ্বজেন্দ্র- 
লাল রায় সগ্কাঁল্পত “ভারতবর্ষ, মাঁসকপত্ের 
প্রকাশ তাঁর অপর কশীর্ত। এর আগে বাংলা ভাষায় 
বার্ষিক ৩ টাকার আঁধক মূল্যের কোন মাসকপন্ত 
ছিল না। 'তানই প্রথম ৬ টাকা মূল্যের পাঁত্রকার 
প্রবর্তক। [১.৫] 

গুর;দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার (২৬.১:১৮৪৪ - 
২.৯২.১৯১৮) কলিকাতা । রামচন্দ্র। ভারতখয় 
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের তিনিই প্রথম ভারতীয় ভাইস- 
চাল্সেলর (৯৮৯০-৯২)। তিন বছর বয়সে 
পিতৃহশীন হন। মাতার প্রেরণার [বিভিন্ন বিদ্যা- 
লয়ে পড়াশুনা করে কলুটোলা ব্রা স্কুল থেকে 
১৮৫১৯ থী, এখ্ট্রাল্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং 
প্রোসিডেল্সীর ছান্র 'হিসাবে কাঁলকাতা ৭বশব- 
বিদ্যালয়ের সব পরীক্ষায় প্রথম স্থান আঁধকার 
করে এ্রম.এ. ১৯৮৬৫), বি.এল. (১৮৬৬) ল 

[ ১২৮ ] গনরচদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 

অনার্স ১৮৭৬) পাশ করেন। শিক্ষান্তে প্রেসি- 

টিউশন ও বহরমপুর কলেজে অধ্যাপনা করেন এবং 
মুর্শিদাবাদের নবাবের আইন-উপদেষ্টা নিষ্ন্ত হন। 
জননীর আগ্রহে তিনি ১৮৭২ খুশ. কাঁলকাতায়, 
এসে হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে 'লপ্ত হন। 
১৮৭৭ খুশী, ডি.এল. উপাধি পান এবং ১৮৮৮ 
খু, বিচারপতির পদ লাভ করেন। ষোল বছর 
বচারকের কাজ করার পর স্বেচ্ছায় অবসর-গ্রহণ 
করেন। অনারারা ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতা 'মিউীনাঁস- 
প্যাল কাঁমশনার ও কাঁমশনার 'হসাবে বাঙলার. 
বাবস্থাপক সভার সদস্য হন। ১৮৭৮ খ্ী. 

কলিকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের ঠাকুর আইন অধ্যাপক 
নিযুক্ত হন। ১৮৭৯ খশ. িশবাবদ্যালয়ের সদস্য ও 
আইন-পরাক্ষক এবং 'তিন বছর 'সাপ্ডিকেটের সদস্য 
ছলেন। পরাক্ষা পাঁরচালনা ও পাঠ্যপুস্তক 
[নর্বাচনেও কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ১৮১৯০ খু, 
ভাইস-চ্যান্সেলর হন। ১৯৯০২ খু. 'িশ্বাবদ্যালয় 
কমিশনের সদস্য ও ১৯১২ খু. ল ফ্যাকাল্টর 
ডখন হন। জাতীয় শিক্ষা পাঁরষদের উৎসাহশ কর্মণ 
গহসাবে যাদবপুর 'বশবাবদ্যালয় স্থাপনে সাহায্য 
করেন ও আমত্যু এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বগ্গণয় 
সাহত্য পারষদ্ এবং ভারতীয় বিজ্ঞান উৎকার্ধণী 
সভার সঙ্গেও ঘাঁনম্ঠ যোগাযোগ ছিল । সরকার- 
কর্তৃক 'স্যার (১৯০৪) এবং 'বশবাবদ্যালয় কর্তৃক 
ডন্ঈরেট সেম্মানিক) উপাধিতে ভূষিত হন। দেশীয় 
ভাষার চচণায় উৎসাহ ছিলেন । বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার, 

চর্চা আবশাাক করার এবং বাংলার মাধ্যমে সকল 
শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টায় তাঁর বিপুল অবদান 'ছিল। 
িশ্বাবদ্যালয়ে শিক্ষার সঙ্গে কায়ক শ্রমের কাজেও 
উৎসাহী ছিলেন এবং জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার 
পাঁরকঞ্পনায় অগ্রণশ 'ছিলেন। বিশ্বাবদ্যালয়ের 
শিক্ষায় সরকারশ হস্তক্ষেপের 'তাঁন 'নন্দা কবেন 
ও সাক্রয়ভাবে বাধা দেন। স্ত্ী-শিক্ষায় আগ্রহঈ 
ছিলেন। এই 'বষয়ে তাঁর ধারণা : কোন সমাজের 
শিক্ষা পারপূর্ণ হয না বাঁদ সেই সমাজের স্লী- 
জাতিও প্রকৃত শাক্ষিত না হয়।' শিক্ষকের ব্যান্ত- 
গত চাররবল শিক্ষা-ব্যবস্থার অঙ্গ, এই বিষয়ে তাঁর 
উন্ত : “আনলজ্ড রাগবীতে ধোবদ্যালয়) যা করেছে, 
এক-লাইব্রেরব বই তা করতে পারতো না।” 'হন্দু 
স্কুল, হেয়ার স্কুল, নারিকেলডাঞ্গা স্কুল প্রভাতি 

শবাভন্ন 'শক্ষালয়ের প্রাত তাঁর 'বশেষ মনোযোগ 
1ছিল। বঙ্গ-ভঞগ্গ আন্দোলনের সময় ফেডারেশন 
হলের 'ভীত্তপ্রস্তর স্থাপন-সভার 'র্তান (১৬.১০. 
১৯০৫) প্রধান বস্তা 'ছিলেন। এই সভার সভাপাঁত 
ছিলেন আনন্দমোহন বস্ । এই সভার বন্তৃতা রাজ- 



পারঃপ্রসন্ন ঘোষ 

নপাতকদের সাহায্য করোছিল। রাঁচিত উল্লেখযোগ্য 
ল্থি : "জ্ঞান ও কর্ম”, পশক্ষা', “এ 'ফিউ থট্স অন 

এডুকেশন” এবং শদ এডুকেশন প্রবলেম ইন্ হীণ্ডিয়া, ৷ 
ঠাকুর আইন অধ্যাপকরুপে তাঁর প্রদত্ত বন্তৃতা 
“হন্দ ল অফ ম্যারেজ আযান্ড স্তীধন, পুস্তকা- 
কারে প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে এটিই প্রামাঁণক 
গ্রন্থ । ইউনিভারাসাঁটিজ কাঁমিশনের সদস্য 'হিসাবে 
তাঁর 'লাপিবদ্ধ বন্তব্য জাতীয় 'শক্ষার সহায়ক বলে 
ববেচিত হযস। ([১১,৩,৬,৭,৮,২৫,২৬] 

গুরপ্রসন্ন ঘোষ (2- ১৯০০) পাথুরিয়াঘাটা 
- কলকাতা । শিবনারায়ণ। কাঁলকাতার একজন 
দবত্তশালণ ব্যক্তি 'ছিলেন। তান বাগবাজারে একটি 
আতাঁথশালা প্রাতিষ্ঠা করেন। মেধাবী ছান্রদের 
দবদেশে গিয়ে শিল্পাশিক্ষার জন্য তান কাঁলকাতা 
দবশ্বাবদ্যালয়কে বান্ত-প্রচলনার্থ ৪ লক্ষ টাকা 
দান করোছলেন। [১,২৬,২৬] 

গরঃপ্রসাদ বল্পভ। ফরাসডাঙ্গা। তান চণ্ডৰ 
যা্রাভিনয় করে বিশেষ খ্যাঁতি অর্জন করেন। [১] 

গরপ্রসাদ বিশ্র (১৯শ শতাব্দী) বারাণসী। 
প্রখ্যাত ধ্ুপদ ও খেয়াল গায়ক । প্রধানত বিহারের 
বোতয়া সঙ্গঈত-কেন্দ্র থেকে শিক্ষালাভ করেন। 
দীর্ঘকাল কাঁলকাতায় থেকে প্রপর্দে ও খেয়ালে 
নেতৃস্থানীয় গায়করূপে সুপাঁরাঁচত হন। রাধকা- 
প্রসাদ গোস্বামী, শাঁশিভূষণ দে, গোপেশবর বন্দ্যো- 
পাধ্যায় প্রমুখ খ্যাতনামা সঞ্গতজ্ঞগণ তাঁর শিষ্য 
ছলেন। [৩] 

গুরপ্রসাদ সেন €(২০.৩.১৮৪৩ - ২৯.৯. 
১৯০০) ডোমসার-_ঢাকা। কাশীচন্দ্র। বাল্যে পিতৃ- 

বিয়োগের ফলে মাতুল রাধানাথ কর্তৃক প্রাত- 
পালিত হন। ঢাকা পোগোজ স্কুল থেকে বৃত্তিসহ 
গুবেশিকা পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কাঁলকাতা প্রোস- 
ডেন্সী কলেজ থেকে ১৯৮৬৪ খু. এম.এ. পাশ 
করেন। তাঁনই পূর্ববঙ্গের প্রথম এম.এ. । 
১৮৬৫ খুশি. বি.এল. পরীক্ষা পাশ করেন এবং 
প্রাদেশিক শাসনাঁবভাগে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটর্পে 
প্রথমে কৃফনগর ও পরে বাঁকিপুষ্ক&র কাজ করেন। 
সেখানে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে মনোমালন্য 
হওয়ায় তিনি সরকারশ পদ ত্যাগ করে স্বাধীন- 
ভাবে ওকালাঁতি শুরু করেন। নিজের ওকালতণ 
বাবসায় ছাড়াও 'বহারের প্রধান প্রধান জামদারগণের 
[তিনি আইন-উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁর জীবনের সব- 
চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা নীলকর চাষীদের পক্ষা- 
বলম্বনে সংগ্রাম । প্রধানত তাঁরই চেল্টায় বিহারে 
নীলকর চাষীরা অত্যাচার-মৃস্ত হয়। বিহারের প্রথম 
ইংরেজ পাল্লকা শবহার হেরজ্ড" (১৮৭৪) প্রকাশের 
কাতত্বও তাঁরই । এই সাপ্তাহক পরের সাহাষ্যেই 

[৯২৯ ] গংর,সদর দত্ত 

[তান জনসাধারণের সপক্ষে সংগ্রাম করে তাদের 
বন্ধ হয়ে ওঠেন। দরিদ্র ছাত্রদের জন্য হোস্টেল 
এবং ঢাকায় ও বাঁকপুরে দহ স্কুল স্থাপন 
করেন। নিজ গ্রামে রাস্তাঘাট নির্মাণেও উদ্যোগন 
গছলেন। 'বহারে ল্যান্ড-হোল্ডার্ঁস আসোঁসয়েশন 
প্রাতিষ্ঠা (১৮৭৮) তাঁর চেষ্টাতেই সম্ভব হয়। 
১৮৯৫ খুঈ, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও 
পরের বছর কাঁলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের ফেলো হন। 
“সোমপ্রকাশ' পা্লিকায় প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে 
বাঙাল পাঠকশ্রেণীর কাছে 'তাঁন পাঁরাচিত হন। 
জুরশর বিচার-ব্যবস্থা ওঠানোর চেষ্টা হলে তাঁর রাঁচিত 
ইংরেজী পাস্তকা বিলাতেও প্রশংসা অন করে- 
ছিল। 'বাভন্ন সময়ে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধ-সঙ্কলন 
“4৯ 11001000000 00 00০ 91000 01 17117000- 

1917) ১৮৯১ খা, প্রকাশিত হয়। অপর উল্লেখ- 
যোশ্য গ্রষ্থ : 2২০৪5 01) 5০01775 (30651109175 ০: 

4৯011117015056101 10 10019 (১৮৯৩)। তান 

ধর্মীবশ্বাসে উদারপল্থশ ও 'িধবাববাহের উৎসাহশ 
সমর্থক 'ছিলেন। বিপথগামী মেয়েদের ধববাহ ও 
পুনর্বাসনের পক্ষে তান নিবন্ধাঁদ লখেছেন। 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সূচনা থেকেই 'তাঁন 
তার সমর্থক ছিলেন ও 'বাভন্ল কংগ্রেসে গুরুত্বপূর্ণ 
পদে কাজ করেছেন। ১৮৯৯ খু. দুই পত্র-সহ 
ইংল্যান্ড যান। দেশে ফেরার পথে রোমে নিউ- 

মোনিয়ার় আক্রান্ত হন এবং বাঁকপুরে স্বগৃহো 
মারা যান। [১,৩,৮,৪১] 

গনুবম্ধ; ভ্রাচার্য। সংস্কত-সাহত্যের একজন 
খ্যাতনামা অনুবাদক । তাঁর রাঁচিত ২১ট গ্রন্থের 
সংবাদ পাওয়া যায়। এর মধ্যে 'রঙ্লাবলী', ণ্ড- 
কৌশিক", 'শকুন্তলা,, "মচ্ছকাঁটিক', 'কর্ণবধ' প্রভীত 
উল্লেখযোগ্য । [8] 

গর্সদয় দত্ত (১০.৫.১৮৮২- ২৫.৫-১৯৪১৯) 
বশরশ্রী- শ্রীহট্র। রামকৃফচ। ১৯০৫ খুখ, 'বলাত 
থেকে আই.সি.এস. পাশ করে 'তিনি আরা জেলার 
এস.ড.ও. হিসাবে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। 
পরে বাঙলা সরকারের বহু উচ্চপদে আঁধাম্ঠত 
থাকেন। বিদেশে রোম ও কৌম্রজে) আন্তজর্ীতক 
সম্মেলনে ভারতায় প্রাতীনাধ 'ছিলেন। ব্লতচারণ 
আন্দোলনের প্রাতষ্ঠাতা 0১৯৩১) 1 লোকরঞ্জক 
ছড়া ও সঙ্গীতের মাধ্যমে তিনি এই আন্দোলনকে 
জনপ্রিয় করে তোলেন। পল্লশ-সংস্কৃতি ও শিপ" 
বস্তুর নিদর্শন রক্ষারও চেস্টা করেছেন। তাঁর 
সংগৃহীত সাংস্কাতিক সম্পদসমূহ ভ্রতচারশ আল্দো- 
লনের কেন্দ্র ঠাকুরপ্যকুরে মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। 
স্লীর নামে 'সরোজনলিনী নারীমঞ্গল সমিতি" 
এবং 'বঞ্গলক্ষনী' মাসিক পন্তিকা প্রাতষ্ঠা করেন। 



গোকুলচন্দ্র নাগ 

রচিত গ্রল্থ : 'ভজার বাঁশ", চাঁদের বাঁড়”, “পটল্লা 
সঙ্গীত", 'সরোজনালন৭' ইত্যাদ। ইংরেজ? গ্রন্থ 
+110191) 7০01৮709155 9100 1011-1016 1৮1০0০- 

12670 এবং 4006 20119080955 01 850891 

উল্লেখযোগ্য । হায়দরাবাদ, মহীশ্র, মাদ্রাজ, বাঙলা- 
দেশ, এমন কি লপ্ডনেও ব্রতচারঁ সামাতি স্থাপন 
করোছলেন। 1(৩,৫,২৫,২৬] 

গোকুলচন্দ্ু নাগ (১৮৯৫ - ১৯২৫) কাঁল- 
কাতা। মতিলাল। প্রখ্যাত 'কল্লোল' পান্রকার প্রাতি- 
গাতা ও সহকারী সম্পার্ক ছিলেন। আত অল্প 
বয়সেই চিন্লা্কন ও সাহত্যচ্চা শুরু করেন। 
রচিত গ্রন্থ : 'পাঁথক', ঝড়ের দোলা”, 'মায়ামুকুল' 
প্রভীতি। এ ছাড়াও 'কল্লোল' পান্রকায় তাঁর রচনা- 
বলশ প্রকাশিত হত। 'সোল অফ এ শেলভ' ছাবর 
প্রযোজনায় সাহায্য ও তাতে আঁভনয় করোছিলেন। 
যক্ষমারোগে দাঁজলিংয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। [২৬] 

গোকুলানল্দ বিদ্যামাণ (১৮শ শতাব্দী) নব- 
দ্বীপ। নবদ্বীপের প্রাসদ্ধ জ্যোতার্বদ সুব্দাদ্ধ 
[শরোমাণর প্রপোন্র॥। 'তানও একজন অসাধারণ 
জ্যোতির্ব্দ্ পণ্ডিত ছিলেন। মহারাজা কৃষণচন্দ্রের 
কাছ থেকে বৃত্তি লাভ করে তানি নবদ্বীপে বসবাস 
আরম্ভ করেন। বিদেশন ঘাঁড়র আঁবচ্কারের পৃবেই 
1তাঁন দেশীয় প্রথায় একটি উৎকৃষ্ট ঘাঁড় প্রস্তুত 
করেন। এই ঘাঁড়র সাহায্যে দণ্ড, পল, ইত্যাঁদ 
সক্ষম সময় সঠিকভাবে নির্ণয় করা যেত। [১] 

গোকুলানন্দ সেন (১৮শ শতাব্দী) কান্দী-_ 
ম্র্শদাবাদ। ভ্রজীকিশোর। গুরু-দত্ত 'বৈষবদাস' 
নামেই তান সমাধক গ্রাসম্ধ ছিলেন। তান 
'গুরূকুল পাঁঞজজকা' এবং 'পদকজ্পতরু' নামক 
পদাবলী সংগ্রহ-গ্রশ্থের সঙ্কলায়তা। পদকজ্পতর- 
গ্রন্থে গোকুলানন্দ-রাঁচত ২৭ট পদ আছে। তানি 
সুগায়কও ছলেন। ১] 

গোঁজলা গঃই (আনু. ১৭০৪ -2)। খ্যাতনামা 
কাঁবয়াল। তাঁর রচিত একাঁট মান্ত গান ঈশ্বর গুপ্ত 
সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। খুব সম্ভব তান 
পেশাদার কবির দল গঠন করোছিলেন। ট্পা- 
রীতিতে ও টিকারা-সঙ্গতে কাঁব-গান করতেন। 
তাঁর শষ্য লালু, নন্দলাল, কেস্টা মুচি, রঘুনাথ 
দাস ও রামজী থেকেই পরবর্তন 'বখ্যাত কাঁব- 
য়ালদের উদ্ভব হয়। শোনা যায়, রঘুনাথ দাস 
দাঁড়া-কবির প্রবর্কি। [৩,২৬] 

গোপচন্দ্র। গুপ্তরাজগণের দুর্বলতার সযোগে 
বাঙলাদেশে বঙ্গা ও গৌড় নামে দুই স্বাধশন রাজ্য 
গড়ে উঠোছিল। গোপচন্দ্র নামক এক ব্রাক্ষণ বঙ্গ- 
রাজোর প্রাতজ্ঞাতা বালে অনুমান করা হয়। এই 
বংশেরই সক্তান শীলভদ্র নালন্দা বিশ্বাবদ্যালয়ের 

[ ৯৩০ ] গোপালকৃফ বস 

আচার্য ছিলেন। ধর্মাদত্য ও নরেন্দ্রাদিত্য সমাচার- 
দেব বঞ্গের অপর দুই উল্লেখযোগ্য রাজা । অনুমান 
ষষ্ঠ শতকের 'দ্বতীয় পাদে তাঁরা বর্তমান 'ছলেন। 
[লাঁপ-প্রমাণ থেকে মনে হয়, উল্লিখিত তিনজনের 
মধ্যে গোপচন্দ্ুই প্রথম ও প্রধান ছিলেন। [১৬,৬৭] 

গোপাল উড়ে (১৯শ শতাব্দী) জাজপুর-- 
কটক। চাষী পাঁরবারে জন্ম । মূকুন্দ করণ। তরুণ 
বয়সে জীবকার সন্ধানে কাকাতায় আসেন। 
একাদন ফল ফেরি করার সময় তাঁর 'মজ্ট সুরে 
আকৃম্ট হয়ে বিদ্যাসুন্দর যাত্রাদলের কতৃপক্ষ তাঁকে 
দলভুস্ত করে নেন। এরপর 'তাঁন সঞ্গীতশিক্ষা ও 
বাংলা ভাষা আয়ত্ত করেন। রাজা নবকৃষের বাড়তে 
বিদ্যাসুন্দর পালার প্রথম আঁভনয়ে 'মালিন"'র 
ভূমিকায় নৃত্যগীতে বিশেষ সুনাম অজরন করেন। 
যান্রাদলের আঁধকারীর মৃত্যুর পর িনজেই দল 
গঠন করে বিদ্যাস্ল্দরের আভনয়ে নূতন রূপ দান 
করেন। আনূমানক ১৯শ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে 
তাঁর জল্ম ও অপত্রক অবস্থায় ৪০ বছর বয়সে 
মৃত্যু । তান ডীঁড়ফ্যার আধবাসশ বলে তাঁর দল 
“গোপাল উড়ের যান্রাদল নামে খ্যাত 'ছিল। তাঁর 
মৃত্যুর পর দুই শিষ্য উমেশচন্দ্র ও ভোলানাথ 
দুশট ভন্ন 'ভন্ন দল করে এর পালা বহাাদন 
চাঁলয়োছলেন। 1৩,২৫,২৬] 

গোপালকষ্* কবীন্দ্রু (১৮শ শতাব্দী)। রাজা 
রাজবল্লভের সমকালবর্তী একজন কুলপঞ্জীকার। 
তান বৈদ্য জাতির কুলপঞ্জী রচনা করেন। এ&ঁ 
গ্রল্থ থেকে অনেক এীতহাঁসক তত্ব জানা 
যায়। 1১] 

গোপালকফ ঘোষ (আনু. ১৮৫০ - ৯) মালদহ । 
হরচন্দ্র। ডেপুটি পিতার সঙ্গে 'বাভশ্ন স্থানে 
ঘুরতে হয়েছে। রমেশচন্দ্র দত্ত ও নবাীনচন্দ্র দেন 
তাঁর সহপাঠী ছিলেন। প্রোসিডেন্সী কলেজ থেকে 
বি.এ. এবং পরে 'ব.এল. পাশ করেন। কছ্7াদন 
ওকালাত করার পর ১৮৮২ খু, মুল্সেফ হন। 
কবিতা, প্রবন্ধ, গঙ্প ও উপন্যাস লেখার অভ্যাস 
[ছিল । রাঁচত গ্রন্থ : "অপর্ণা উপন্যাস), “কুসৃম- 
মালা, কোঁবতা পুস্তক) ও র্রক্ষচারী” কোব্য- 
উপন্যাস)। এ ছাড়া 'তাঁন ন্যাশনাল ম্যাগাঁজনে, 
বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলা'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ 
করেন। 1১,২০] 

গোপালকফ বস্ €(:-২০.১১.১৯০৩) জয়- 
নগর-মাজিলপুর-চাব্বশ পরগনা । সামারক পূর্ত" 
বিভাগে কাজ 'নয়ে এলাহাবাদ এবং শেষে লক্ষেবী- 
প্রবাপী হন। ১৮৭৮ খু, অবসর-গ্রহণ করলে 



গোপাল ঘোষ 

সরবত কালে তিনি এ রাজ্যের পূর্ত বিভাগের 
স্ধান নিরবাচিত হন। তাঁরই তত্বাবধানে রাজ্য মধ্যে 
হাসপাতাল, অনাথাশ্রম, লায়াল কলেজিয়েট স্কুল 
প্রুভীত ভবন ও আনন্দবাগ, সবল্দরবাগ, নুতন 

প্রাসাদ এবং সংরম্য সেতু, পথ-ঘাট প্রভাত 'নার্মত 
হয। এই সমস্ত জনাহতকর কাজের জন্য দিল্লীর 
দরবার থেকে তিনাঁট সনন্দ লাভ করেন। মহারাজার 
কোনও কোনও বিষয়ের পরামর্শদাতা এবং অবৈ- 
তনিক বিচারক ছিলেন। তৎকালীন শাসন- 
1ববরণনীতেও তাঁর নামোল্লেখ আছে। [১] 

গোপাল ঘোষ (৯৯১২ - ২১.১.৯৯৪১) কাঁল- 
কাতা। প্রখ্যাত খেলোয়াড় । ব্যাডামণ্টন, ক্রিকেট, 
টেব্ল টোৌনস ও ববালয়ার্ভস্ খেলায় সুদক্ষ 

 "ছলেন। খেলা সম্বন্ধে বাভল্ন পুস্তক ও পাশ্রকার 
' প্রকাশক এবং টেবৃল্ টেনিস প্রাতযোগিতার 
সংগঠক ছিলেন। গোপাল ঘোষ বা এস. ঘোষ নামে 
, চিন্রজগতেও পাঁরাঁচিত 'ছিলেন। “সোনার সংসার, ও 
' শবদ্যাপাঁত' চিন্তে দেবকী বসুর সহকারী পাঁরচালক 

এবং একজন আঁভনেতা 'ছিলেন। রাঁচত গ্রল্থ : 
'ফুটবল হোম আযান্ড আযব্রড' । 16] 

গোপালচন্দ্র চক্ষরৰতর্শপী ১৮৩২?-১৯০৩)। 
উনাঁবংশ শতাব্দীর কাঁলকাতার অন্যতম আদ ও 
শ্রেষ্ঠ খেয়াল-গায়ক। সং্গীত-সমাজে 'নুলো 
গোপাল" নামে পাঁরচিত 'ছিলেন। যতীন্দ্রমোহন 
ঠাকুরের আনুকূল্য উত্তর ভারতের 'বখ্যাত 
সঞ্গতঙ্রদের কাছ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। তান 
ধুপদ, খেয়াল ও টশ্পা-সঙ্গঈতের 'তিন অক্গেই 
পারদর্শী ছিলেন। লালচাঁদ বড়াল, আলাউদ্দশন 
খাঁ, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, বিনোদকৃষণ মি, ব্রজেন্দ 
দেব প্রমুখ খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞগণ তাঁর শিষ্য 
ছলেন। [৩৫২] 

গোপালচন্দ্র চদ্রোপাধ্যাযস (১৮৭৩ - ১৯৫৩) 
সুখচর-চক্বিশ পরগনা । 
চািকংসক, চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষক ও সমাজ- 

তিনি কাঁলকাতা মোঁডক্যাল কলেজের 
প্াথলজি ও ব্যাকৃটিরিওলাঁজর সহকীরণী অধ্যাপক ও 
পরে সরকারের সহকারণ ব্যাক্টারওলজিস্ট হন। 
এ ছাড়া "ভারতীয় 'বিজ্ঞানোৎকার্ধণী সামাতি ও 
কারমাইকেল কলেজে এবং বিশ্বাবদ্যালয়ে প্রোটো- 
জুওসজির অবৈতাঁনক অধ্যাপকও 'ছিলেন। ১৯১৭ 
খটী. 'কালাজবরের মৌলিক গবেষণার জন্য আল্ত- 
জাতক খ্যাতিসম্পন্ন হন। ম্যালোরিয়া ও যক্ষনা 
সম্পর্কেও গবেষণামূলক আলোচনা করেন । সমাজ- 
সেবায় বিজ্ঞানী হিসাবে সেন্ট্রাল কো-অপারোটিভ 
আযান্ট-ম্যালোরিয়া সোসাহাট" গঠন ও সারা বাগলায় 
এর শাখা বিস্তার করেন এবং সোসাইটির মৃখপর 

[৯৩১৯ ] গোপালচল্ছ শীল 

“সোনার বাংলা সম্পাদনা করেন। মংস্য-চাষ ও 
নদশ-সংস্কার সম্বন্ধে মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা এবং 
স্বগ্রামে কুটির-শল্প সাঁমাত স্থাপন করেন। 

[দি গেঞ্জেটিক ডেলটা”। মডার্ন সায়ৌন্টাফক আ্যাগ্র- 
কালচার আ্যাণ্ড কো-অপারোটত ওয়াটার সাগ্লাই” 
এবং “কো-অপারেটিভ মাকেটং ডেয়ারং হোম 
ক্াফটিং আযান্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্িজ'। [৩] 

গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭ - ১৯৪১) 
কাশন। 'বাঁশস্ট সঙ্জীতজ্ঞের কাছে খেয়াল, ধুপদ, 
টপ্পা, ভজন ও তবলা শিক্ষা করে পারদর্শী হন। 
সঙ্গীতে বহুমুখী প্রাতিভার আঁধকারী হলেও 
1বাশস্ট ধ্রুপদীরূপেই খ্যাতি অর্জন করেন । উত্তর- 
জশবনে কাঁলকাতাতেই বোৌশ বাস করতেন । কাশীতে 
মৃত্যু। তাঁর সমকক্ষ রাগ-সিদ্ধ এবং তাল-লয়ে 
পারদ্শশ ধ্ুপদ-গায়ক আতি অজ্পই 'ছিল। [৩] 

গোপালচন্দ্র মল্লিক (১৮৩৬ -১৯২০)। খ্যাত- 
নামা মৃদঙ্গবাদক। প্রথমে অনন্তরাম মুখোপাধ্যায় 
ও পরে মুরারমোহন গুপ্তের কাছে মৃদগ্গ শিক্ষা 
করেন। তা ছাড়া ছন্দে আধকতর আঁভজ্তা 
অজর্নের জন্য বারাণসাতে ধ্রুপদ 'শক্ষা করোছিলেন। 
প্রাসদ্ধ মৃদঙ্গ 'বাপনচন্দ্র এবং প্রুপদশী বিনোদ- 
[বহারী তাঁর পুত্র। [৩] 
গোপালচন্দ্র মিন্ন ১২৭৯ - ১৩৪৯ ব.)। বোসো 

_হুগলশ। কাঁলকাতা মোঁডক্যাল কলেজ থেকে 
এল.এম.এস. পাশ করে সরকার কার্ষে প্রবেশ 
করেন। গয়াতে প্লেগ মহামারীরপে দেখা দিলে 
তিনি অক্লান্ত চেষ্টায় তা দমন করেন। কলিকাতা 
স্কুল অফ দ্রীপক্যাল মোঁডাঁসন-এ কার্যরত থাকা- 
কালে রন্ত পরাক্ষার ব্যবস্থা করে 'রায়বাহাদুর' 
উপাঁধ পান। গতাঁনই হীম্পিরিয়্যাল সেরোলাজিস্ট 
পদপ্রাপ্ত প্রথম ভারতীয়। 1৫] 

শোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । উনাবংশ শতাব্দীর 
একজন গশীত-নাট্যকার। তাঁর রাঁচত 'কামিনীকুঞ্জ, 
বাঙলাদেশের সাধারণ রঙ্গালয়ে ইটালিয়ান অপেরার 
অনুকরণে আভনীত প্রথম গণশীতিনাট্য। এই নাট্যের 
সংলাপ সমস্তই সঙ্গীতের মাধ্যমে রাঁচত। শাঁন্তি- 
দেব ঘোষের মতে *১৯৮৭১৯ খু, অভিনীত এই 
নাটকটি...বাগুলার রঙ্গমণ্ডে প্রথম গাতি-নাটক। 
এই নাটকই পৃজনীয় রবীন্দ্রনাথকে 'বাল্মশীক 
প্রতিভা রচনার পথ সহজ করোছিল'। [৬৯] 

গোপালচম্দ্র শশল (১৯শ শতাব্দী)। এ দেশে 
ইউরোপণয় চিকিৎসা-বিদ্যা প্রচলনের প্রথম যুগে 



গোপালচল্দ পেন 

যে চারজন বাঙালখ যুবক চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার 
জন্য ইংল্যান্ড যান গোপালচল্দ্র তাঁদের অন্যতম। 
গ্বারকানাথ ঠাকুরের আর্ক সাহায্যে ১৯৮ মার্চ 
১৮৪৫ খু, ইংল্যান্ড যাত্রা করেন। ২৭ জুলাই 
১৮৪৬ খুস, এম.আর.স.এস. ভিগ্রী প্রাপ্ত হয়ে 
১৮৪৮ খু, জানুয়ারীতে দেশে ফিরে আসেন 
এবং কলিকাতা মোঁডক্যাল কলেজে স্ত্ীরোগ- 
বিভাগের ভার প্রাপ্ত হন। কিন্তু বোশাঁদন [তান 
কাজ করতে পারেন নি। জলমণ্ন হয়ে অকালে তাঁর 

মৃত্যু হয়। [৯১৫৭] 
গোপালচন্দ্রু পেন ১৯৯১১ -৩০.৯২.১৯৭০)। 

শিতা নগেন্দ্ুনাথ রংপ্রের কৈলাসরঞ্জন হাই 

স্কুলের প্রধান শিক্ষক 'ছিলেন। ১৯২৭ খ্ী, 
গোপালচন্দ্রু এ স্কুল থেকে প্রবোশিকা পাশ করেন। 
ছোটবেলা থেকেই যল্কৌশলের উদ্ভাবনে তাঁর 
স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। স্কুলের ছানাবস্থায় তান 
বাড়তে সূর্যঘাঁড় এবং বাইসাইকেলের চেন ব্যবহার 
করে দেয়াল ঘাঁড় তৈরী করেছিলেন। তিনি ১৯২৫ 
খঃখ. চৌদ্দ বছর বয়সে রংপুর কংগ্রেস আঁধবেশনে 
স্ব-উদ্ভাবিত সহজসাধ্য মণিপুরী তাঁতে গালিচা 
প্রস্তুত করে দেখান। ৯৯২৯ খ্যী, রংপুর কার- 
মাইকেল কলেজ থেকে আই.এস-স. এবং ১৯৩৩ 
খুশ. যাদবপুর জাতীয় শিক্ষা-প্রাতম্ঠান থেকে মেকা- 
'নক্যাল হীঁঞ্জানয়ারং পাশ করেন। কিছযাদন 
হাওড়ার এক কারখানায় কাজ করার পর ১৯৩৫ 
খী. থেকে আমৃত্যু যাদবপুর কলেজেই তাঁর কর্ম- 
জীবন আতিবাহত হয়। মাঝে ১৯৪৬ খু. সর- 
কারী বাঁন্ত 'নয়ে 'মচিগান ইউনিভাঁসশটতে 
পড়তে যান এবং ১৯৪৭ খর, এম.এস, 'ডাগ্র 
লাভ করে দেশে ফেরেন। ক্রমে তান কলেজের 
মেকানিক্যাল বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ছাত্রা- 
বাসের অধাক্ষ, ডীন অফ ফ্যাকাল্টি এবং যাদবপনর 
1বশ্বাবিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে বৃত হন (১৯৭০)। 
ভারতে যন্ধাশল্পে উতপাদন-শৈলীর (8৮:০৫০০৫০ 
1752810৩01108) তিনিই পথপ্রদর্শক এই বিষয় 
নিয়ে তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। যন্যের 
নির্মাণপদ্ধাতি বিষয়ে এবং ধাতু-চ্ছেদক বিষয়ে তাঁর 
কয়েকখান পাঠাপুস্তক আছে। ছু নকশা ও 
ছোট গজপও তান লিখেছেন । তাঁর কারখানার এক 

মেকানিকের জীবন নিয়ে লেখা 'কালখনাথ দি গ্রেট 
উল্লেখযোগা । গাম্ধজাীর আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত 
ছিলেন। গাম্ধজশী পাঁরচালিত লবণ সত্যাগ্রহে 
অংশগ্রহণ করে কারারুদ্ধ হন। ১৯৩৪ খপ. 

পুরশীতে গাম্ধীজশীর সঙ্গে থেকে সভার ব্যবস্থা- 
পনায় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭০ খুশ. রাজনোতিক 
হানাহ্াঁনর তাণ্ডবের মধ্যে যাদবপুর বম্বাবদ্যালয়ের 

[ ৯৩২ ] গোপাল ন্যান্সাল্কার 

প্রাঙ্গণে আততায়শর ছুরি ও ডাণ্ডার আঘাতে 
শনভপক এই শিক্ষাব্রতীর জীবনাবসান ঘটে। 
[১৬,৮২] 

গোপাল দাস। শ্রীখণ্ড- বর্ধমান। শ্যাম রায়। 
অন্য নাম রামগোপাল রায়চোধুরা। খ্যাতনামা পদ- 
কর্তা গিলেন। “রসকম্পবল্লন', রসরাতি”, “ঞ্জর”” 
'রতিশাস্র' প্রভাত গ্রন্থের রচাঁয়তা ৷ 'রসকল্পবল্প+- 
গ্রন্থটি ১৬৪৩ খঢী. রাঁচত। [৪,২৬] 

গোপালদাস চৌধুরী (১৮৮০ - ১৯৭০) সের- 
পুর-ময়মনাসংহ। ধনী জমিদারের গৃহে জল্ম। 
'শক্ষা ও গবেষণায় দীর্ঘাদন ব্যয় করেন। বাংলা- 
ভাষা ও সাঁহত্যের গবেষণার জন্য কাঁলকাতা ি*ব- 
বদ্যালয়কে এবং দীনেশচন্দ্র সেনকে অর্থ [দিয়ে ও 
অন্যভাবে সাহায্য করেন। পাল ও বাংলায় নিজেও 
বহু গবেষণাগ্রল্থ রচনা করেছেন। সাহত্যের ওপর, 
শেষ করে শিশুসাহত্য, নাটক, উপন্যাস, ছোট 
গল্প ও সঙ্গত-বষয়ের ওপর তাঁর বহু সমা- 
লোচনা-গ্রল্থও আছে। ময়মনাসংহ ও সেরপরে 
হাসপাতাল ও 'শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠায়, যাদবপুর 
যক্ষমা হাসপাতাল ও গোবিন্দকুমার হোম স্থাপনে 
এবং পানিহাটিতে জনসেবামূলক কাজে অর্থ- 
সাহায্য করেন। তিনি বিশবাবদ্যালয় 'সন্ডিকেটের 
সদস্য ছিলেন। [১৬] 

গোপাল দেব। রাজত্বকাল আনু, ৭৫০ - ৭৭০ 
খু. । 'িতনি বঙ্গের পালবংশের প্রথম নরপাঁতি। 
পিতার নাম বপ্যট। িিতামহ-_দাঁয়তাঁবষু। সন্ধ্যা- 
কর নন্দীর মতে পালরাজগণের জল্মভূঁমি বরেন্দ্রী- 
দেশ। আবুল ফজলের মতে তিনি জাতিতে কায়স্থ 
ছিলেন, কারুর মতে ক্ষত্রিয়। সপ্তম শতাব্দীর 
মধ্যভাগ থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ্ধ পয্তি 
বাঙলায় কোন রাজা প্রভূত্ব করতে পারেন নি। 
কোন দায়িত্বশীল সরকার না থাকায় শাল্তমানেরা 
দুর্বলের উপর অত্যাচার করতেন। এই '্মাংস্যন্যায়'- 

এবং মগধ, গৌড় ও বঙ্গে প্রভুত্ব প্রাতম্ঠিত করে 
পাল রাজবংশের গোড়াপত্তন করেন। প্রাসম্ধ রাজা 
ধর্মপাল তাঁর পত্র? [১,২৬,৬৭] 

গোপাল ন্যায়ালঙ্কার (১৮শ শতাব্দী) নব- 
দ্বীপ। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অন্যতম সভাপাশ্ডিত। 
রাজা রাজবল্লভ তাঁর অম্টবর্ষীয়া বিধবা কন্যার 
পুনার্ববাহের চেষ্টায় সমাজপাঁতি কৃষচন্দ্রের মতামত 
নেওয়ার জন্য কয়েকজন পাঁণ্ডিত পাঠান। কৃষফ্চন্দের 
সভার এই পশ্ডিত প্রেকৃত নাম রামগোপাল) তর্ক" 
যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে পরাজিত হন। কিন্তু শেষে 



গোপাল বস? মাল্লক 

সশকৌশল প্রয়োগ করে বিধবাববাহ দেশাচার- 
বর বলে প্রচার করেন এবং আগত পণ্ডিতগণকে 

[ছালেন। তাঁর রাঁচত গ্রম্থ : “আচার 'নি 
ধনর্ণয়', কাল নির্ণয়” “শ্নীম্ধ নির্ণয়, “দায় নির্ণয়, 
শবচার নির্ণয়, ণতাঁথ নির্ণয়”, “সংক্কান্তি নির্ণয়, 
প্রভৃতি! [১৯,২] 

গোপাল বস্ মাল্লক (১৮৪০ - ১৯০০) কি- 
কাতা । রাধানাথ। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দর্শনে অসাধারণ 
জ্ঞান এবং বেদাল্তানুরাগশ 'ছিলেন। বেদান্তচ্চার 
উদ্দেশ্যে বিশ্বাবদ্যালয়কে অর্থদান করেন। সেই 
অর্থের দ্বারা শ্রীগোপাল ফেলোশিপ লেকচারার 
চেয়ার স্থাপিত হয়। তাঁর ব্যা্তগত বিরাট গ্রন্থাগার, 
ছিল। শিক্ষাঁবস্তারে তান মুনত্তহস্ত ধছলেন। 
দঃস্থা বিধবাদের সাহায্যের জন্য মাতার নামে 
এবন্দুবাসিনী তহবিল, স্থাপন করেন। এ ছাড়া 
প্লেগ হাসপাতাল ও কুষ্ঠ হাসপাতালে প্রচুর অর্থ- 
সাহায্য করেন। [৫] 

গোপাল ভদ্র । সেনরাজ "দ্বিতীয় বল্লাল সেনের 
শিক্ষাগ্রু । রাজার আদেশে তান ১৪৭৪ খখ. 
'ল্লালচাঁরত গ্রন্থ রচনা করেন। [১,৪] 

গোপাল ভাঁড় ১৮শ শতাব্দী)। নদীয়ার রাজা 
কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ ও হাস্যরাসক গোপাল ভাঁড়ের 
নামে প্রচলিত গল্পগুলির শ্রষ্টা সম্ভবত একজন 
নয। বটতলা থেকে প্রচারিত রহস্য-গল্পের ও 
চুটাক-ঠাট্টার বইগ্ীল গোপাল ভাঁড়ের নামে প্রচলিত 
হয়েছে। যে সময় এই বইগ্ীল প্রকাশিত হয় তখন 
কলিকাতায় গোপাল উড়ের যাত্রার খুব পসার। 
মনে হয়, সে-সূন্রেই কোন এক বাক্যবাগীশ রাঁসক 
বাস্ত গোপাল ভাঁড়ের খ্যাতি পেয়েছিলেন । জাতিতে 
[তানি নাপিত বলে কঞ্পিত হয়েছেন । সুকুমার সেনের 
মতে কৃফচন্দরের সভায় গোপাল ভাঁড় 'ছলেন না, 
শঙ্করতরঞ্গ নামে বাজার যে পাশ্বচর দেহরক্ষী 
ছিলেন তিনি বাগৃবিদগ্ধ ব্যান্ত ছিলেন, ভাঁড় ছিলেন 
না। রাজা কৃফচন্দের সভায় কাপ্ঠিত ও প্রচাঁলত 
গোপাল ভাঁড়ের কোনও কোনও চুটকি গল্প আসলে 
শঙ্করতরঞ্গের হওয়া সম্ভব। গোপাল ভাঁড়ের 
বেশির ভাগ গল্পই গ্রাম্য, মাঝে মাঝে অশলশলও। 
তবু “্সড়া অন্ধা', “কাদের সাপ? ইত্যাঁদর মত 
উন্ত ও চুটকি কাঁহনশগদাল যেমন চমৎকার, তেমাঁন 
উপভোগ্য। [২,৩,২৬,২৬] 

গোপাললাল 'িন্ত। তান ১৮৪০ খুখশ. শিক্ষা 
পাঁরষদের (0০99010011 ০0 18090০91107) সাহায্যে 

“ভারতবর্ষের হীতিহাস"গ্রন্থ প্রকাশ করেন। মতা- 
তরে এই গ্রল্ধের রচনাকাল ১৮৩৮ খঃশম্টাব্দ। 

৬১৩৩ |] গোপশনাখ গাহা 

সম্ভবত পুস্তকাঁটর নাম ছিল 'ভারতবষশীয় ইতি- 
হাস জ্ঞানচান্দ্রকা॥ [২৪] 

গোপাল সেন (১-১১.৭.১৯৪৪)। নেতাজশর 
নির্দেশমত আই.এন.এর, সহযোগিতার জন্য বঙলায় 
যে গোপন সংগঠন তৈরণ হয় তান তার সদস্য 
ছিলেন। পুলিস সংগঠনের কেন্দ্রীয় অফিসে হানা 
দিলে তান গোপনীয় কাগজপত্রে আগুন ধাঁরয়ে দেন। 
রুদ্ধ আক্লোশে পাীলস তাঁকে চারতলার বারান্দা 
থেকে নিচে ফেলে দেয়। হাসপাতালের পথে তাঁর 
মৃত্যু হয়। [৭০] 

গোপাল সেনগপ্ত, দেখেল্ছ (১-৩.৬.৯১৯০৮)। 

ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বাঙলায় সশস্ঘম বিপ্লব 
আন্দোলনের প্রথম যুগের শহাীদ। ব্রাহা ডাকাতির 
(২.৬.১৯০৮) পরাঁদন নৌকাযোগে পলায়নের সময় 
প্ঁলিসের গুলিতে তাঁর মৃত্যু ঘটে। নৌকার জল 
সেচনের সময় পুঁলিসের নজরে পড়তে পারেন 
জেনেও তান নিজের কর্তব্য করে গেছেন। 
[৩৫১৪৩] 

গোপপশচাঁদ। নীলফামারী-রংপুর। মানিকচাঁদ। 
গোপচাঁদের অপর নাম গোঁবল্দচন্দ্র। উত্তরবঙ্গের 
এই ক্ষান্রয় রাজা গোরক্ষনাথ-প্রবার্তত যোগণ- 
সম্প্রদায়ভূন্ত ছিলেন । 'রাজা গোপশচাঁদের জাগের গান' 
উত্তরবঙ্গ অণ্চলে বিশেষ প্রচাঁলিত। এই সমস্ত গান 
ধবাভন্ন প্রাদোশক স্াাঁহত্যেও পাওয়া যায়। হিন্দী 
গোবিন্দ ভবরথী', গঁড়শার ণগোবিল্দচন্দ্র গীত? 
গঙ্গারাম-কৃত শসহরফশী গোপণীচন্দ্র, প্রহনাদীরাম 
পুরোহিত-কৃত 'গোপনচন্দ রাজাকে খেল', মালিক 
মোহম্মদ রচিত “পদুমাব (৯৪৭ ব.) প্রভৃতি বিশেষ 
পাঁরচিত। চোলরাজ রাজেন্দ্র চোলের 'লাঁপতে 
(১০২১) বঙ্গালরাজ গোঁবিল্দচন্দ্ের নাম পাওয়া 
যায়। অনুমান দশম শতকের কোন সময়ে এই 
রাজা বর্তমান ছিলেন এবং তাঁকে কোন একজন 
চোল রাজার আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়োছল। 
গোঁবন্দচন্দের মাতা ময়নাবতীর যোগসাধনার কথা 
এবং দুই পত্নী অদুনা-পদুনার সম্বন্ধে লোক- 
গশীত বহূল-প্রচারত। [১,২৬,৬৭] 

গোপশনাথ দত্ত। কাশশীরাম দাসের পূর্ববতশ 
একজন কাঁব। তান মহাভারতের দ্রোখপর্ব বাংলায় 
পদ্যানুবাদ করেন। এই সঙ্গে তান কিছ আঁভ- 
নবত্বও সংযোগ করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থে আছে : 
আভিমন্যুর নিধনে পাশ্ডবপক্ষণয় রমণগরা দ্ৌপদ'র 
নেতৃত্বে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। 1১৯] 

গোপদনাথ দাহা ১১০৬/৮ - ১.৩.১৯২৪) 

জীরামপুর- হুগলী ।বিজয়কফ । অসহযোগ আন্দো- 
লনের সময় বিদ্যালয় ত্যাগ করে কমে হগলশ 
ধবদ্যামান্দির, কলিকাতা সরস্বতণ লাইব্রেরী ও 



গোপশঙ্গোহন ঘোষ 

শ্রীসরদ্বতাী প্রেস, দৌলতপুর সত্যাশ্রম, বাঁরশাল 
শঙকর মঠ, উত্তরপাড়া বিদ্যাপশঠ প্রভাতি বিপ্লবী 
সংগঠনে বিভিন্ন নেতার সঙ্গে কাজ করেন। কলি- 
কাতায় অত্যাচারী পুলিস কাঁমশনার চার্লস্ 
টেগাটকে নিশ্চহ করার নিদেশে ১২১.১৯২৪ 
খঃখ, চৌরঞ্গী অণ্চলে টেগার্ট ভ্রমে তানি ডে নামক 
অপর একজন সাহেবকে গৃঁল করে হত্যা করেন। 
গ্রেপ্তারের পর আত্মপক্ষ সমর্থনে অস্বীকৃত হন এবং 
“টেগার্ট হত্যাই উদ্দেশ্য ছিল' এ কথা স্বীকার করে 
ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করেন। [৩,১০,৪২,৪৩] 

গোপশীমোহন ঘোষ (১৯শ শতাব্দী)। খুব 
সম্ভব তিনিই প্রথম বাঙাল সাহাত্যিক, 'যাঁন 
ইংরেজী নভেল-জাতায় গ্রন্থের অনুসরণে বাংলা 
ভাষায় “বজয়বল্পভ'-গ্রন্থটি ১৮৬৩ খ্যী. প্রকশে 
করেন। এর দুই বছর পর বাঁও্কমচদ্দ্রের 'দুগেশি- 
নাষ্দনশ' প্রকাশিত হয়। 1১] 

খোশীমোহন ঠাকুর (১৭৬০ - ১৮১৯) কাঁলি- 
কাতা। দর্পনারায়ণ। পাথ্ারয়াঘাটা ঠাকুর বংশের 
দ্বিতশয় পুরুষ। ইংরেজণ, ফরাসী, পর্তুগীজ, 
সংস্কৃত, ফারসণ ও উর্দু ভাষা জানতেন। ব্রিটিশ 
সরকারের উচ্চপদে আঁধাত্ঠত 'ছিলেন। ইংরেজ 
শিক্ষার প্রসারকজ্পে 'হন্দু কলেজ স্থাপনে এক- 
কালীন ১০ হাজার টাকা দান করেন এবং হিন্দু 
কলেজের বংশানুক্রমিক গবর্নর পদ লাভ করেন। 
সংস্কৃত-চর্চায় উৎসাহশী ছিলেন এবং সঙ্গতজ্ঞ, 
ব্যায়ামধীর প্রভাতির সমাদর ও প্রাতপালন করতেন। 
মূলাজোড়ে ম্বাদশ 'শবালঞ্গ ও কালশমার্ত 
স্থাপনের জন্য এবং আতাঁথভবন ও মান্দরের ব্যয়- 
নির্বাহার্থ বহু সম্পান্ত দান করেন। প্রসন্নকমার 
তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র। 1১,৩,৫,২৫,২৬] 

গোপেল্দভূঘণ সাংখ্যতশর্থ (১৮৮১৯ 2- ১৭.৭, 
১৯৭২) বুড়োশিবওলা-নবদ্বপপ (2)। তান 
একাধারে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, সমাজসেবণ, রাজ- 
নীতিক, সাংবাদক ও সঞ্গসতজ্ঞ ছিলেন। ১৯০৭ 
খী. রিপন কলেজে পড়াশুনা করেন। রাষ্ট্র 
সংরেন্দ্রনাথের আহহানে দেশসেবায় ব্রতী হন। 
দশর্থাদন নবদ্বীপ কংগ্রেসের সভাপাঁতি ও "বঙ্গ- 
বিবৃধ জননী সভা'র সম্পাদক ছিলেন। ভারতের 
বাভন্ন অন্জলে 'নাখল ভারত ধর্ম সম্মেলনে যোগ 
দিয়ে বৈফবদর্শন সম্বম্ধে সারগর্ভ বন্তৃতা দ্বারা 
খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর রাঁচিত চৈতনাচাঁরতা- 
মৃতের সংস্কৃত গদ্যান্বাদ এবং রামচরিতমানসের 
সংস্কৃত পদ্যান্বাদ সারা ভারতে সমাদৃত হয়। 
তাঁর সর্বশেষ সাহত্যকর্ম চার বেদের বঞ্গানূবাদ। 
অসাধারণ পাশ্ডিত্যের জন্য ১৯৭০ খুখ. রাস্ট্রপাঁত 
তাঁকে বিশেষ সম্মামে ভূষিত করেন। [১৬] 

[৯৪০৪ ] গোবর গুহ 

গোপেশবর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮০-১৯৬২)। 
সঙ্গণতাচার্ধ অনন্তলাল। বাল্যকালে 'পতার নিকট 
সঙ্গতশিক্ষা শুরু করেন। পরে জ্যেম্ঠদ্রাতা রাম- 
প্রসন্নের নিকট এবং কলিকাতায় গুরুপ্রসাদ মিশ্রের 
ধানকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। পিতার সঙ্গে ঈবফুপুর 
রাজ-দরবারে গিয়ে তিনি গান গাইতেন। ২৯ বছর 
বয়সে বর্ধমান রাজসভার সভাগায়ক নিষুন্ত হন। 
আভনয়ের প্রতিও ঝোঁক 'ছিল এবং রবীন্দ্রনাথের 
সঙ্গেও অভিনয় করেছেন। এ ছাড়া কাঁলকাতায় 
সঙ্গীত-সঙ্ঘের অন্যতম শিক্ষক এবং 'সঞ্গীীত 
দিজ্ঞান প্রবোশকা” মাঁসক পান্রকার অন্যতম সম্পাদক 
ও “আনন্দ সঙ্গীত পান্রকা'র সম্পাদক 'ছলেন। 
রবীন্দ্রনাথ ও যতীন্দ্রমোহন কর্তক প্সঙ্গত 
সরস্বতী, ও “সঞ্গীত নায়ক', এবং বিশবভারতশ 
কতৃকি 'দোঁশকোত্তম' ও ক্যালকাটা আযাকাভোম অফ 
িউাঁজক কর্তৃক "ডক্টরেট ইন 'মিউাঁজক, উপাধিতে 
ভূষিত হন। বাংলা ও ব্লজ ভাষায় বহু গান রচনা 
করেন। তাঁর কয়েকটি গানের গ্রামোফোন রেকর্ড 
আছে। বিভিন্ন পন্রিকাযর় গানের স্বরালাপ ও 
প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। 'সগগণত চীন্দ্রকা' (২ খণ্ড), 
পাঈতমালা', “তানসেন”,। গোপেশবর গশীতিকা', 
“ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস' প্রতাঁত গ্রন্থের 
রচাঁয়তা। [৩,৪,২৬,৫২,৫৩] 

গোবর গ্যহ €(১৩.৩.১৮৯২- ৩.১.১৯৭২) 
কাঁলকাতা। রামচরণ। প্রকৃত নাম যতীন্দ্রচরণ গুহ । 
গুহ পরিবার বংশ-পরম্পরায় বাঙালশদের ব্যায়াম- 
চর্চায় লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন। প্রাপতামহ 
থেকে কুস্তর আখড়া চলছে। পূর্বসরীদের মধ্যে 
অম্ধুবাবু ও ক্ষেত্বাবুর (ববেকানন্দ তাঁর কাছে 
কুস্তি শেখেন) নাম ব্যায়াম-শিক্ষকগণ শ্রদ্ধার সঙ্গে 
স্মরণ করেন। তানি সতের বছর বয়সে বিদ্যাসাগর 
স্কুল থেকে এন্দ্রা্স পাশ করেন। ব্যায়াম-চর্চা 
শুরু হয় িতৃব্য অন্বিকাচরণের কাছে। পিতার 
কাছেও 'কিছাঁদন শিক্ষা করেন। তারপর গুহ- 
বাঁড়র মাহনা-করা ভারত-ীবখ্যাত পালোয়ান 
খোলসা চোবে, এরহমন' পালোয়ান প্রভৃতির শিক্ষায় 
তাঁর নাম শোৌঁখিন পালোয়ান-মহলে ছাঁড়য়ে পড়ে। 
৬-১% লম্বা, ৪৮৮ ছাঁত ও ২৯০ পাউণ্ড 
ওজনের এই বঙ্গবীরের পেশাদার কুঁক্তিতে 
অভিজ্ঞতা শুক হয় ১৯১০ খশম্টাব্দে। প্রথমে 
'ত্রপুরার মহারাঙজ্জার পোষ্য পালোয়ান নওরঙ সং- 
এর সঙ্গে লড়লেও অর্থগ্রহণ করেন 'ন। এই 
বছরই ভিনিস ও সুইজারল্যান্ড হয়ে তিনি 
ইংল্যান্ড সফর করে দেশে ফেরেন। অজ্পাঁদন পরেই 
১৯১২ খাদ, তান পুনরায় ইউরোপ সফরে 
যান এবং ১৯৯১৫ খা, দেশে ফেরেন। তারপর 
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১৯২০ খপ. তৃতীয়বার ইউরোপ যান এবং সাড়ে 
ছ' বছর প ও দেশে দেশে এ- 
দেশীয় কুস্তি-চ্যাম্পিয়ানদের পরাজিত করে বিপুল 
যশ ও অর্থলাভ করেন। ১৯২০ খুশ. বড় গামার 
সঙ্গেও প্রাতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়োছিল। 'কিচ্তু 
কয়েকদিন আগে তিনি ডিপাঁথারিয়ায় আক্রান্ত 
হওয়ায় তা বাতিল হয়ে যায়। ২৪ আশ্স্ট ১৯২১ 
খু. তিনি পৃথিবীর তৎকালশন লাইট হেভি 
ওয়েট চ্যাম্পয়ন অল: স্যাশ্টালকে সানক্রানসিসকো 
শহরে পরাজিত করে পৃথিবীর লাইট হেভি ওয়েট 
চ্যাম্পয়ন আখ্যা লাভ করেন। ১৯২৯ খল. 
পশাকসার্কাস কংগ্রেস মন্ডপে ছোট গামার সঙ্গে 
তাঁর যে লড়াই হয় তাতে তান পরাজত হন। 
ণকন্তু এরূপ অনুমান করার কারণ আছে যে লড়াই 
ধনয়মান্গ হয় 'ন। তান তাঁর নিজস্ব ঘরানার 
প্যাঁচ-লুকানোর ধোঁকা, 'টাব্ব, গাধানেট, ঢাক, টাং, 
কুল্লা প্রভাতিতে সিদ্ধ 'ছিলেন। &২ বছর বয়সে 
তান প্রাতযোগতার ক্ষেত্র থেকে অবসর-গ্রহণ 
করেন। কিন্তু বাকী জীবন নাজ গৃহের আখড়ায় 
নিয়ামত সকালে ও সন্ধ্যায় ব্যায়াম ও কুস্তি 
করতেন। পুত্র মাঁনক গুহ ও ছান্র বনমালশ ঘোষ 
তাঁর উপয্যস্তা শষ্য। [১৬,১০৩] 

গোবর্ধন আচার্য (১২শ শতাব্দী)। বগ্গাধপাঁতি 
লক্ষমণসেনের অন্যতম সভা-কাঁব। আর্ঘা ছন্দে রাঁচত 
তাঁর গ্রল্থ “আর্ধাসপ্তশতঈ'তে সাত শতাধক 
শৃঙ্গার-রসপ্রধান পরস্পর-নিরপেক্ষ শ্লোক বর্ণানু- 
ক্রমে বিভিন্ন বিভাগ বা ব্জ্যায় গ্রাথত আছে। 
তার রচনা-চাতুর্য সম্বন্ধে কাব জয়দেব গীত- 
গোবিন্দ-গ্রল্থে উচ্ছবাসত প্রশংসা করেছেন। হিন্দী 
কাব্য 'সংসঈ"-এর রচায়তা 'বহারীলাল গোবর্ধন- 
প্রভাবিত। [১৯,৩] 

গোবর্ধন দিকৃপাঁত (১৮শ শতাব্দী)। দ্বিতীয় 
চোয়াড়-বিদ্রোহের ১৭১৯৮ - ৯৯) অন্যতম নায়ক। 
জুলাই ১৭৯৮ খী. তাঁর নেতৃত্বে প্রায় চার শ 
বদ্রোহশীর এক বাহিনী হৃগলশ জেলার চন্দ্রকোণা 
পরগনা এবং মেদিনীপুর জেলার বৃহত্তম গ্রাম 
আনন্দপুর আক্লমণ ও লণ্ঠন করে। [৫৬] 

গোবিন্দ আঁধকারশ (১৮০০ 2- ১৮৭২) জাঙ্গী- 
পাড়া-নদীয়া। স্বগ্রামে বাল্য-শিক্ষা শেষ করে 
[তান হাওড়া জেলার ধুরখালি গ্রামের গোলকদাস 
আঁধকারীর 'িনকট কীর্তন শিক্ষা করেন। জাতিতে 
বৈফবশ্রেণীভুত্ত ব্রা্মণ ছিলেন। জগদীশ বন্দ্যো- 
পাধ্যাকের যাত্রাদলে "ছোকরা" 'হসাবে প্রথম খ্যাতি 
অর্জন করেন। পরে নিজেই কীতশনয়া দল গঠন 
করেন। কিন্তু তাতে অধিক অর্থাগম না হওয়ায় 
শেষে 'কালশয় দমন” ষারাদল গঠন করে আঁভনয় 

[৯৩৬ ] গোঁবল্দচদ্দ্র দাস 

আরম্ভ করেন। 'রাধাকফের লশলা' আভিনয়ে তিনি 
স্বয়ং দূতাীর ভূমিকায় খ্যাঁতমান হন ও শ্রাতত্ঠা 
অর্জন করেন। তারপর তানি জাঙ্গসপাড়া-কৃফনগর 
ছেড়ে কাঁলকাতার নিকটস্থ সালখায় আসেন। 
যানাদলের জন্য তাঁর রাঁচত বহু পদাবলণী ও সঙ্গীত 
বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে সহায়ক হয়েছে । একই 
সঙ্গে যান্লা, কীর্তন ও কথকতায় 'তাঁন বহু অর্থ 
উপাজন করেন ও জামদার ক্রয়ে সক্ষম হন। 
রাঁচিত উল্লেখযোগ্য যান্াপালা : 'শুকসারণর পালা? 
ও চড়া নৃপরের দ্বন্দ্ব? [১,২,৩,২৫,২৬] 

গোবিল্দচচ্দ্র চক্রবতশী। কামারকুলি--নদয়া। 
মুঘল রাজত্বের মধ্যভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্স- 
চারী। শৈশবে িতৃহীন হয়ে অর্থোপাজনের 
আশায় মান ৮ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে এক 
সন্্যাসীর সঙ্গী হয়ে 'দিল্লশ যান। সেখানে অবস্থান- 
কালে আরবী ও ফারসণ ভাষা শিক্ষা করেন। ক্রমে 
দিলিখশ্বরের দেওয়ানের অন:গ্রহে রাজসরকারে 
চাকার পান। প্রথর বাদ্ধ ও অধ্যবসায়-বলে ক্রমশ 
উন্নাতলাভ করেন এবং বাঙলা, বহার ও ও'ড়শার 
'ক্রোঁড়িয়ান' প্রেধান রাজস্ব-সংগ্রাহক) পদে ধনয্যন্ত 
হন। এ পদে থাকাকালে প্রচুর অর্থ, সম্মান ও 
প্রাতপান্ত লাভ করেন। পৈতৃক 'নবাস গঙ্গার 
ভাঙনে বিনষ্ট হওয়ায় 'তাঁন পূর্বস্থলী গ্রামে 
দেবায়তন, কাছারণ বাঁড়, নহবৎখানা সহ প্রাসাদ- 
বাঁড় নির্মাণ করেন। 1১] 
গোবিদ্দচচ্দ্র চৌধুরশী। সেরপুর- বগুড়া । জয়- 

শঙ্কর । বাঙলাদেশের একজন খ্যাতনামা সঞ্গত- 
রচায়তা। রচিত গ্রল্থাবলখ : 'সদ্ভাবসঞ্গত ও 
“সঙ্গীত পজ্পাঞ্জীল, সেঙ্গীত গ্রল্থ) ; “প্রমীলার 

চিতারোহণ", “অঙ্গুরণ সংবাদ”, দ্ারধান্ঠিরের স্বর্গা- 
রোহণ” ও “সতী নিরঞ্জন” (নাটক) এবং 'কলগুক- 
ভঞ্জন” ও শলালিতলবগ্গ কাব্য, পোঁচালশ গ্রল্থ)। 
সদ্ভাবসঞ্গশত ছাড়া অন্য গ্রল্থগুলি অম্যদ্রিত। [১] 

গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৬.১.১৮৫৬- ১৯১৮) 
জয়দেবপুর ঢাকা । রামনাথ । প্রখ্যাত স্বভাব-কাঁব। 
তিনি গ্রামের বিদ্যালয় থেকে ছারবৃত্তি পেয়ে 
নর্মযাল স্কুলে এক বছর ও পরে ঢাকা মেডিক্যাল 
স্কুলে পড়েন। ভাওয়ালরাজ্জ কালসনারায়ণ তাঁর 
শিক্ষার ব্য়ানর্বাহ করতেন । অব্যবাস্ধত "চিত্তের 
জন্য তান সারা জীবন দঃ্থভোগ করেছেন। 
দবাভন্ন স্থানে ও 'বাভিশ্র ব্যান্তর স্নেহচ্ছায়ায় কাজ 
করেছেন, আবার ছেড়েও 'দিয়েছেন। শেষ জীবনে 
মূক্তাগাছার জমিদার জগত্ীকশোর আচার্য চৌধুরগর 
বৃতিমার সম্বল 'ছিল। উচ্চতর ইংরেজ ও সংস্কৃত 
জ্ঞান না থাকায় তাঁর রাঁচত কাঁবতাবলশ 'কণ্িৎ 
অমাজত হলেও তশর আবেগ ও আন্তারকতাপূর্ণ 
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ছিল। পূর্ববঙ্গের প্রকৃতির বর্ণনা, গভীর বাস্তব- 
বোধ ও প্রগাঢ় পত্বীপ্রেম তাঁর কাঁবতার বোশিল্ট্য। 
কবিতার মাধ্যমে তিনি প্রথমা পত্রীকে অমর 
করেছেন। আযালেন হিউম রাঁচত 'আযায়োএক' কাঁবতা 
অনুবাদের জন্য বিখ্যাত হন। 'স্বদেশ' কবিতায় 
[শিক্ষিত বিলাত-ফেরত সমাজকে তীব্র কশাঘাত 
করেন। কলিকাতায় “বভা” পন্রিকার প্রকাশক এবং 
সেরপুরে চারুবার্তা কাগজের অধ্যক্ষ ছিলেন। 
শেষের দিকে অসুস্থতার জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 
তরি চিকিৎসার বায়ভার গ্রহণ করেন। রচিত কিছ 
কাঁবতা আজও অপ্রকাশত। প্রেম ও ফুল', 
'শোকোচ্ছবাস', 'মগের মুলক প্রভাতি ১০খাঁন 
কাব্যগ্রন্থের রচায়তা। এ ছাড়া তান গশতার কাব্যা- 
নুবাদ করেছিলেন। [১,৩,৫,৭,৮,২৫,২৬,২৮] 

গোবিল্পচল্্র রায় (১৮৩৮ - ১৯১৭) মীরপুর 
-বরিশাল। ঢাকার দেওয়ান গৌরসন্দর। সংস্কৃত 
ও ফারসণ ভাষায় ব্যাংপাত্ত অ্জন করেন। 'িজয়- 
কষ গোস্বামীর প্রভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন, ফলে 
পিতৃগৃহ থেকে বিতাঁড়ত হন। কিছদন শিক্ষকতার 
পর সেটেলমেন্ট আঁফিসে কেরানশীর চাকার পান। 
এই সময়ে 'ঢাকা প্রকাশ' পন্রিকায় সরকারশ বিভাগের 
কমচারীদের দুনশাতি প্রকাশের জন্য প্রাণরক্ষার 
তাগির্দে কাশীতে চলে যান (১৮৬৮)। সেখানে 
প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ শ্লৈলোক্যনাথ মৈত্রের আশ্রয়ে 
হোমিওপ্যাথথ শিক্ষা করে আগ্রায় চিকিৎসা ব্যব- 
সায়ে লিপ্ত হন ও প্রভূত ধনোপার্জন করেন। 
দেশাত্মবোধক সঙ্গীত রচনায় যশস্বশ হয়েছিলেন। 
তাঁর রচিত বিখ্যাত 'ভারত িলাপের প্রথম 
পঙ্ন্ত 'কত কাল পরে বল ভারত রে' লোকের 
মূখে মুখে ছিল। এই সময়কার জাতীয় চেতনা 
ও উদ্দীপনার ভাবকে তিনি ভাষা ও সুরে বে*ধে- 
ছিলেন। 'যমুনালহরণ', 'গণীত-কাঁবতা' ৪ থণ্ড), 
'রোমিও জুলিয়েট ইত্যাঁদ গ্রন্থ ছাড়া কয়েকটি 
পাঠ্যপুদ্তকও রচনা করেন। [১,৩,৬,৮,২৫, 
২৬,২৬৮] 

পণ কন। ঢাকা। ছাল্রাবস্থায় িপ্লবস 
দলে যোগ দেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আত্ম- 
গোপন করেন। কোন সূত্রে সংবাদ পেয়ে পুলিস 
উত্তরবঙ্গের গোপনাবাস ঘিরে ফেলে। সেখানে গাল 

কয়েকজন পীলস আহত হয় ও শোঁবিন্দ- 
চন্দ্রও একাধিক গ্যালাবদ্ধ হন ও অজ্ঞান অবস্থায় 
ধরা পড়েন। মামলায় ৮ বছর দ্বীপান্তর দশ্ড হয়। 
তাঁর বুকের ও হাতের মধ্যে প্রাবস্ট গুলি বার 
না করেই তাঁকে আন্দামানে পাঠান হয়। গুরুতর 
অস-স্ধ অবস্থায় ১৯২০ খুশি. মৃক্তি পান। পুনরায় 
বিপ্লব-কর্মে লিপ্ত হন। যোগেশ চ্যাটাজ" গ্রেপ্তার 

[৯৩৬ ] গ্োবস্দদাস 

হবার পর ১৯২৫ খী. বাঙলা ও উত্তর প্রদেশের 
যোগাযোগ রাখার জন্য দলের নির্দেশে উত্তর প্রদেশে 
আসেন। কাকোরণী বড়ষন্দ্ের মামলায় তিনি ধরা 
পড়েন ও" বিচারে দ্বীপান্তারত হন। ম্যান্ত- 
লাভের পর কাঁলকাতায় বাস করাছলেন। এ সময় 
ঢাকায় সাম্প্রদায়ক দাঙ্গা আরম্ভ হয়। তান 
আত্মীয়দ্বজনের নিরাপত্তার চিন্তায় 'িমানযোগে 
ঢাকা যাল্লা করেন। 'বিমানাট সেখানে অবতরণমানর 
[তান আক্রান্ত হন। মোট ২২টি ছুরিকাঘাত 
পেলেও কোনরকমে তখনকারমত প্রাণে বে"চে যান। 
কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ হন নি। কয়েক বছরের মধ্যেই 
তাঁর মৃত্যু হয়। [১০৪] 

গোবিল্দচরণ চৌধ্রশী ০১৯শ শতাব্দী)। 
সন্দীপের বর্ধিফু কৃষক গোঁবন্দচরণ ১৮১৯ খুখ, 
সন্দীপের জাঁমদারের সঙ্গে কৃষক বদ্রোহখদের 
লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়ে জামদারের বাহনধকে পরাজত 
করেন ও সন্দীপবাসীর কাছে বীর আখ্যা 
পান। [৫৬] 

গোবিল্দচরণ দাস (১৮৩৬ - ১৯০৬) প্রীহট্। 
গৌরাঙ্গচন্দ্র। প্রথমে টোলে সংস্কৃতশিক্ষা লাভ 
করেন। পরে ইংরেজী 'শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে জানয়র 
ও 'সাঁনয়র স্কলারাঁশপ পরাক্ষা পাশ করেন। কম্ম- 
জীবনে প্রথমে ময়মনাঁসংহ জেলা স্কুলে শিক্ষকতা 
শুর করেন। পরে আরও কয়েকাঁট স্কুলের প্রধান 
শিক্ষকের কাজ করোছলেন। ১৮৭৩ খপ. শ্রীহট্রে 
নর্মযাল স্কুল স্থাঁপত হলে তান উত্ত স্কুলের 
প্রধান শিক্ষক 'নযুস্ত হন। শিক্ষক হিসাবে যথেষ্ট 
সহনাম ছিল। এ ছাড়া সঙ্গীতাঁবদ্যানূরাগশদ ও 
কুস্তিগর বলেও পাঁরাঁচত ছিলেন। 1১] 

গোবিল্দদাস ১৯1 বৈধব ভজন শাখার একজন 
খ্যাতনামা গ্রল্থকার। রচিত গ্রল্থ : এনগম” ও 'বৈষফব 
বন্দনা'। [২] 

গোবিল্দদাস ২ (১৫৩৪/৩৭ - ১৬১৩) তোঁলয়া- 
বুধুরি-মুর্শিদাবাদ। শ্রীচৈতন্যের পাঁরকর চির- 
জীব সেন। ভ্্রীখণ্ড-নবাসী মহাকাঁৰ দামোদর 
কাঁবরাজের দৌঁহুন্র। শ্রীথ্ডেই বসবাস করতেন। 
প্রথমে শান্ত, পরে শ্রীনিবাস আচারের দশক্ষায় বৈষব 
হন। রাধাকৃফণ ও গৌরাঙ্গ লশলা-বষয়ে পদ রচনায় 
তাঁর কাঁব-খ্যাঁতি বাঙলাদেশে ও বৃন্দাবনে বিস্তত 
ছিল। তানি সংস্কৃতে 'সঙ্গীত-মাধব ও 'কর্ণামৃত' 
রচনা করেন। 'বদ্যাপাঁতির ধারা অনুসরণে অলঙ্কার- 
সমহ্ধ পদ ও উদ্ভট কাঁবতা রচনায়, বিশেষ করে 
শ্রীরূপ গোস্বামীর পদ্যভাব 'নয়ে পদ রচনায়, 
খ্যাতিমান হন। জানা যায়, 'সঙ্গখত-মাধব' নাটকটি 
নরোত্তম ঠাকুরের অনুজ সন্তোষ দত্তের অনুরোধে 
লেখা । 'গ্লীতামৃত, রচনায় মুন্ধ হয়ে শ্রীজপব 



গোবল্দদাস কর্মকার 

গোস্বামী তাঁকে 'কবীন্দ্র উপাধিতে ভূষিত করেন। 

1১,২,৩,২০,২৬,*৬এ 

গোঁবিদ্দদাদ কর্মকার । কাণ্চননগর- বর্ধমান। 
শ্যামদাস। জাতিতে কামার এবং শ্রীচৈতন্য মহা- 
প্রভুর সেবক ও দ্বারপাল 'ছিলেন। তান মহা- 
প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থেকে তাঁর প্রাতাদিনের কার্ধ- 
কলাপ লিখে রেখে গেছেন। তাঁর রাঁচিত কড়চা 
আত শ্রাসদ্ধ এবং প্রামাঁণক গ্রল্থ। বিশেষত 
গ্লীচেতন্যের তীর্থভ্রমণ বৃত্তান্ত আতি সুন্দরভাবে 
তাঁর কড়চায় রাক্ষত আছে। [১৩] 

গোবিন্দ দেব । লাউড়া-_শ্রীহট্র । প%খণ্ডের "দেব- 
পুরকায়স্থ, বংশে জল্ম। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী । পণ- 
খণ্ড হরগোবিল্দ হাই স্কুল থেকে বৃর্তিসহ ম্যাক 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর কাঁলকাতার শ্রীরামকৃষ্ণ 
ছান্রাবাস থেকে পড়াশুনা করে তান দর্শনশাস্তে 
এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান আধকার করেন। 
কম'জীবন আরম্ভ কাঁলকাতা 'রপন কলেজের 
(বর্তমান সরেন্দ্রনাথ কলেজ) অধ্যাপকরূপে। 
কয়েক বছর পর 'প-এইচ.ভ. উপাধ লাভ করেন। 
দিনাজপুরে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের শাখা খোলা 
হলে তান সেখানে অধ্যক্ষ 'হসাবে যোগ দেন। 
দেশাবভাগের পর তিনি ঢাকা 'বিশবাবিদ্যালয়ে যোগ 
দেন। তানি ছাত্রমহলে আতিশয় শ্রদ্ধাভাজন 'ছিলেন। 
প্রাচীন ভারতের আচার্যগণের আদর্শানুষায়ণী অধ্যা- 
পনা করতেন। ম্টীস্তুদ্ধকালে পাকিস্তানী জঙ্গশ 
শাসকরা ঢাকা শহরে বাঁদ্ধজনীবদের উপর হত্যা- 
কাণ্ড চালায়। 'তানও সে সময় নিহত হন। চির- 
কুমার ছিলেন। 1১৭,১৪৩] 

গোবিন্দদেব চক্রবর্ত (১৮শ শতাব্দী)। মহা- 
রাজ্তা রাজবল্লভের পুরোহত। বৌদক ক্রিয়াকাশ্ডের 
মন্ত্র ও প্রকরণ-পদ্ধাত শিক্ষার জন্য 'তাঁন রাজ- 
বল্লভ কর্তৃক কাশীতে প্রোরত হন। তাঁর স্বহস্ত- 
[লাঁখত পথ বহুকাল ধরে প্রামাণিক বলে সমা- 
দূত হয়েছে। [১ 

গোবন্দপ্রসাদ রায় (১২৪৫- ১৩০৪ ব.) 
পাবনা । ক্লাধানাথ। কাশীতে £ুশক্ষাপ্রাপ্ত হন। 
দীর্ঘাদন রংপুর জেলার কাকিনার জামদারদের 
প্রধান অমাত্য 'ছিলেন। গাঁণত ও স্মৃতিশাস্ত্রে 
অসাধারণ পাঁশ্ডিত্য গল। “মৃল্ময়ী”, 'হবিবাসর- 
তত্সার*, "অষ্টাদশ 'বদ্যা, প্রভাতি গ্রল্থের রচায়তা। 
মনল্ময়-গ্রলন্থে জ্যোতিষ শাস্ত্রে হিন্দুদের আঁভ- 
জ্তার বিষয় বিবৃত হয়েছে । সংস্কৃত ভাষায় পার- 
দার্শতার জন্য নবদ্বীপের পাশ্ডিতগণ তাঁকে 

শবদ্যাবনোদ” উপাধিতে ভূষিত করেল । [১] 
গোবিল্দমাশিক্য (১৭শ শতাব্দী) ভ্রিপুরা। 

কল্যণমাণক্য। রাজা হবার পর 'বিদ্রোহশ ভ্রাতা 

[৬১৩৭ ] গোবিন্দরাম মত্ত 

নক্ষত্র রায় ছেন্রমাণক্য) কর্তৃক 'বতাঁড়ত হযে 
আরাকানরাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ভ্রাতার 
মৃত্যুর পর স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর 
সময়ের বহু তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। একটিতে 
তারথ উল্লেখ আছে ১৬৯৮ শকাব্দ বা ১৬৭৬ 

খু. । 'রাজমালা"-গ্রল্ধের তৃতীয় খণ্ড তাঁর সময়েই 
রাঁচত হয়। এই গ্রন্থের বর্ণনানৃযায়শী গোঁবিন্দ- 
মাঁণক্য সুশাসক ছিলেন । তাঁর রাজত্বকালে কুমিল্লার 
প্রাসম্ধ সুজা মসীজদ 'নীর্মতি হয়। সম্ভবত সুজা 
আরাকান যাবার পথে গোঁবন্দমাঁণক্যের আতিথ্যে 
িছুদন 'ছিলেন। এই সখ্যতার 'নদর্শনস্বরূপ 
সুজা গোঁবন্দমমাণক্যকে বহুমজ্য তরবাঁর ও 

হশরক অঙ্গুরীয় উপহার দেন। গোঁবন্দমাণক্যকে 
কেন্দ্রে করে রবীন্দ্রনাথ 'রাজার্ উপন্যাস ও 
ণবসজর্ন” নাটক রচনা করেন। [১,৩,২৬] 

গোঁবল্দ মাহাতো (১৮৯১ - ১৯৪২) নাথুরাঁদ 
-পুরুলয়া। বিফ। রাজনৌতিক কাজে সাক্রয় 
শছলেন। ১৯৩০ খশী. আইন অমান্য আন্দোলনে 

(১৯৪২) অংশগ্রহণ করে মানবাজার পুঁলস থানা 
আক্রমণের সময় পুঁলিসের গুলিতে তান নিহত 
হন। [৪২] 

গোবিল্দরাম গিত্র (2-১৭৬৬)। চানক- চাব্বশ 
পরগনা । ঈস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানণ সাবর্ণ চৌধূরীদের 
কাছে ?তনাট গ্রাম কোলকাতা, সুতানুটি ও গোঁবিন্দ- 
পুর) কিনে ১৬৯৮) কাঁলকাতা জাঁমদাঁর বা 
প্রোসডেল্সশর পত্তন করেন। এর পাঁরচালনা বা 
রাজস্ব আদায়ের জন্য একজন িধ্ধারত ইংরেজ 
কর্মচারী থাকতেন। ক্রমে বাদশাহ সনদের বলে 
এই জামদারর আয়তন বাঁদ্ধ পায় এবং দেশীয় 
লোকদের সঙ্গে কাজ-কারবার চালানোর জন্য 
সহকারশ হিসাবে একজন ভারতীয় 'নযুন্ত হয়। 
প্রথম ভারতীয় সহকারী নন্দরাম সেন। নন্দরামের 
পদচ্যাতির পর 'িষুন্ত হন গোবিন্দরাম মিল্র। 

ইংরেজ কালেন্টরের সহকারী হিসাবে ডেপুটি 
কালেক্টুর বা ব্যাক ডেপ্নাট বলে 'তাঁন পাঁরাচিত 
হন। ব্যারাকপৃরের কাছে চানক গ্রাম থেকে কুমার” 
টুল অঞ্চলে এসে এই ডেপুটি কালেইর বৈধ- 
অবৈধ নানা উপায়ে প্রভূত সম্পদ অজর্ন করেন। 
অত্যন্ত প্রভাবশালী এই ব্যান্তর উপরওয়ালা হল- 
ওয়েল সাহেব চেম্টা করেও তাঁকে পদচ্যুত করতে 
পারেন নি । এরূপ প্রবল প্রতাপের জন্য “গোবিন্দ- 
রামের ছড়ি” বলে একটি প্রবাদ-বাকযের সৃষ্টি 
হয়েছে। তিনি গঞ্গার তশরে কুমারট্লতে নয়াট 
চূড়াবশিন্ট কালণমান্দর স্থাপন করেন (১৭ ২৫)। 

এই নবররমন্দির (বদেশশদের কাছে পদ প্যাগোদা?) 



গোবিল্দলাল রাগ 

উচ্চতায় শহীদ মিনার অপেক্ষা আধক ছিল। 
বাগবাজার সিদ্ধেশ্বরী কালীমনন্দিরের পাশে এই 
মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। [৩] 

গোবিন্দলাল রায়, মহারাজা (১.২.১৮৫৪ - 

২৪.৬.১৮৯৭) তাজহাট- রংপুর । গিরিধারশলাল। 
পিতার মৃত্যুর পর বিপুল সম্পাত্তর আঁধকারণী 
হয়ে নানা জনহিতকর কার্যে অর্থব্যয় করেন। 

দানকার্যে মুন্তহস্ত ছিলেন। দার্জাঁলংয়ে লুইস 
জুবিলী" স্বাস্থানিবাস নির্মাণে ও অন্যান্য সৎ- 
কার্যে বহু লক্ষ টাকা দান করেন এবং বিদ্যালয়, 
পাঠাগার, জলাশয়, দেবালয় প্রভাত প্রাতষ্ঠা করেন। 
(১] 

গোঁজষসিন আবঘয়াকর (আনু. ৯ম শতাব্দী)। 
গোঁড়ের একজন বৌদ্ধ সন্ব্যাসী। কপাঁদ্দনের রাজত্ব- 
কালে তিনি কঙ্চন দেশে যান ও আনু. ৮৫৯ 
খু. কৃষ্ণাগরি মহাবিহারের ভিক্ষদের জন্য সেখানে 
একাঁট বিরাট উপাসনাগৃহ নিমণণ করেন। [৬৭] 

গোরক্ষনাথ (১০/১১শা শতাব্দী)। নাথ সম্প্র- 

দায়ের প্রাতন্ঠাতা মীননাথের শিষ্য । বাঙলাদেশে 
গোরক্ষনাথ নামে সুপাঁরাঁচিত হলেও তরি রাঁচিত 
কোন গ্র্থ পাওয়া যায় 'নি। বাঙলাদেশে প্রচালত 

কাহনী অন্নযায়ী গোরক্ষনাথ রাজা গোপচন্দ্র 
বা গোবিল্দচন্দের সমসামায়ক। গোপণচন্দ্রের মাতা 
ময়নামতী গোরক্ষনাথের শিষ্যা ছিলেন । পাঞ্জাবের 
যোগীরা, বাগুলার নাথ-যোগীরা ও নাথপল্থণরা 
গোরক্ষনাথকে গুরু ব'লে স্বীকার করে। পরবর্তন 
কালে 'গোরক্ষসধাহতা”, 'গোরক্ষিদ্ধান্ত' প্রভাতি 
গ্রন্থে গোরক্ষনাথের ধমশিয় সিদ্ধান্ত বিধৃত হয়েছে। 
পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্তীর মতে 'জ্জানকারিকা' 
সম্ভবত গোরক্ষনাথের রাচত। গোরক্ষনাথের কাহনন 
নানারূপে রূপান্তাঁরত হয়ে ক্রমে নেপাল, তিব্বত 
ও উত্তর ভারতের আঁধকাংশ স্থানে ছাড়য়ে পড়ে। 
'গোরক্ষবিজয়' গ্রদ্থ অনুসারে গোরক্ষনাথই কালণ- 
ঘাটের কালণ প্রাতিষ্তা করেন। 1১৬৭] 

গোরাচাঁদ পশর (১৩শ শতাব্দী) মক্কা। প্রকৃত 
নাম সৈয়দ আব্বাস আলী । আরবের ধর্মনেতা শাহ- 
জালালের ৩৬১ জন শিষোর মধ্যে ভারতে আগত ২২ 
জন প্রচারক বা আউীলয়া দলের নেতা হয়ে গোরাচাঁদ 
পীর চব্বিশ পরগনার রায়কোলায় কেন্দ্র স্থাপন 
করেন। কেন্দ্রুট বাইশ আউীলয়ার দরগাহ ব'লে 
পাঁরচিত। 'তাঁন বালান্ডার রাজা চন্দ্রকেতুকে ইস লাম 
ধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করেন। পরে হাতীয়াগড়ে 
প্রবেশ করলে এ স্থানের রাজার সঙ্গে এক সংঘর্ষে 
আহত হয়ে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। হিন্দু ভস্তগণ 
এঁ স্থানেই তাঁকে কবরস্থ করে। প্রবাদ যে, পণরের 
হাড় থাকায় এ স্থানের নাম 'হাড়োয়া, হয়েছে। 

[ ৯৩৮ 1 ০ন।লঃ লবালা 

প্রকৃত সমাধি এখানে থাকলেও বাঙলাদেশের 
গবাভন্ন অংশে তাঁর প্রতশক সমাধি আছে । অদ্যাঁপ 
এ হাড়োয়াতে ফাজ্গুন মাসে বিরাট মেলা হয়। 
অলৌকিক ক্ষমতার আঁধকারী মনে করে বিশ্বাস 
লোকেরা এখনও “পীর গোরাচাঁদ মুস্কিল আসান" 
বাক্যাট সময়-বশেষে আবাত্ত করে থাকে। [৩] 

গোলাপচন্দ্র সরকার, শাদ্দ্ী (২৪.৭.১৮৪৬ - 
২৪.৮.১৯১৫) ইন্দাস- বাঁকুড়া । শম্ভুনাথ। সংস্কৃত 
কলেজের প্রথম ব্রাহ্মণেতর ছান্র গোলাপচল্দ্র সংস্কৃত 
ভাষা ও সাহত্যে এম.এ. পরাক্ষায় প্রথম স্থান 
আঁধকার করে "শাস্ত্রী উপাঁধ প্রাপ্ত হন (১৮৭১)। 
১৮৭৩ খত, আইন পরীক্ষা পাশ করে ওকালতশ 
পেশা গ্রহণ করেন। 'হন্দু আইনের মূল স্মীত 
ও ধর্মশাস্তে প্রগাঢ় জ্ঞানের জন্য হিন্দ আইন- 
বশেষজ্ঞ হিসাবে বঙ্গের বাইরেও তাঁর খ্যাত ও 
প্রাতিপান্ত 'ছিল। 'প্রাভ কাউীন্সিলে 'হিন্দু আইন ও 
মুসলমানী আইন-বিশেষজ্ঞ 'নর্বাচনে পরামর্শ দান 
করেন। ১৮৮৮ খনি. তান দত্তক-বিষয়ক 'হন্দু 
আইন সম্বন্ধে ঠাকুর ল লেকচার দেন। রাঁচিত 
গ্র্থ : “হজ্দ আইন", “বীর 'মিভ্রোদয়”, 'দায়তত্ত 

গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ। তা ছাড়া দদায়ভাগ' ও 
“মতাক্ষরা'র একটি প্রামাণ্য সংস্করণও প্রকাশ করে- 
ছিলেন। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর মেক্্রোপালটান 
কলেজের সঙ্কটময় অবস্থায় 'তাঁন 'বিনা বেতনে 
অধ্যাপকের কাজ করে ও আর্ক সাহাষ্য 'দয়ে 
তার স্থায়ত্ববধান করেন। ১৯০৮ খুশী, তান 
ল বোর্ডের ফ্যাকাল্টি অফ ল-র সভাপাঁত হয়ে- 
ছিলেন। [১,৩,২৫,২৬] 

গোলাপবালা ওরফে সুকুমার দত্ত (৯৯শ 
শতাব্দী)। বেঙ্গল থিয়েটারে মাইকেলের 'শামিচ্ঠা' 
নাটকে (১৬.৮.১৮৭৩) বাঙলা রঙ্গমণ্ডে প্রথম যে 
৪ জন আঁভিনেন্রীর আগমন ঘটে 'তাঁন তাঁদের অন্য- 
তমা । উন্ত 'থিয়েটারে প্রথম আভনয় করলেও তাঁকে 
সেরা আঁভনেত্র* হতে সাহায্য করোছিলেন গ্রেট ন্যাশ- 
নাল থয়েটারের উপেন দাস। গ্রেট ন্যাশনালে 'শরং- 

তানি 'সুকুমারণ” নামে পাঁরচিতা হন। ১৮৭৫ খুখ. 
ফেব্রুয়ারীতে এঁ নাটকের আভনেতা গোষ্ঠাবহারী 
দত্তের সঞ্চে তাঁর বিবাহ হয়। একটি কন্যার জল্মের 
পর গোম্ঠবিহারী 'বলাত চলে যান। ফলে গোলাপ- 
বালা গৃহস্থ-জীবন ছেড়ে পুনরায় রঙ্গমণ্ডে 
আসেন। এর আগেই ২৩.৮.১৮৭৫ খুশ. ইশ্ডিয়ান 

"অপূর্ব সত” আভনয় করে। ১৮৭১৯ খে. পুনরায় 
বেগ্গল থিয়েটারে জ্যোতীঁরল্দ্রনাথ ঠাকুরের "অশ্রু- 



গোলাপসল্দরণ দেব? 

মতশ'তে অভিনয় করেন। অধেন্দশেখর মুস্তফণীর 
চেষ্টায় আভনয়নৈপুণ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়োছিল। 
সুকণ্ঠের আঁধিকারিণী ছিলেন। আনু. ১৮৯০ 
খপ, অভিনয়-জীবন থেকে অবসর-গ্রহণ করেন। 
'বাভন্ন নাটকে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা : সুরেন্দ্র- 
ঘবনোদিনীতে "নায়কা", পুরুবক্ষমে “এলাবিলা, 
রজনীতে 'রজন*, কৃষকান্তের উইলে 'রোহণণ, 
আনন্দমঠে শান্তি, মণালিনীতে ণগাঁরজায়া, 
্রন্তি। শেষ বয়সে তান বাড় বাঁড় গান গেয়ে 
বেড়াতেন। মৃত্যু-তারখ অজ্ঞাত। [১৭,৪০৬] 
গোলাপসংন্দরণ দেবণ (১৮৬৪ - ১৯২৪)। তান 

শ্বীরামকৃষ্ধদেবের শিষ্যা ও সারদামাঁণর প্রধান 
সেবিকা এবং "গোলাপ মা" নামে পরিচিতা ছিলেন। 
অসচ্ছল পারবারের বধ্, একটি ছেলে ও একটি মেয়ে 
হওয়ার পর বিধবা হন। ছেলেটি অপ বয়সে মারা 
পীলে আর্ক অনটন হেতু তখনকার 'দনের 
কৌলিন্য-প্রথা অগ্রাহ্য করে একমান্র কন্যাকে 
পাথারয়াঘাটার সঙ্গীতানুরাগী সৌরান্দ্রমোহন 
ঠাকুরের সঙ্গে বিবাহ দেন। মেয়োটি পরে মারা 
গেলে তান প্রীতবোশনী বন্ধু শ্রীরামকৃফদেবের 
শিষ্যা যোগেন্দ্রমোহনীর সঙ্গে রামকৃফদেবের 
সংস্পর্শে এসে সাধিকা হন। [৯] 

গোলাম মাসুম বা মাসুম খাঁ (৯৯শ শতাব্দী)। 
[তিতুমীরের ভাঁগনেয় ও সেনাপাঁত 'ছিলেন। তাঁর 
পরিচালনায় ওয়াহাবী 'বদ্রোহগণ অনেকবার সর- 
কারী বাঁহনকে পর্যৃদস্ত করেছিল। বারাসতের 
নারকেলবোঁড়য়ার 'বাঁশের কেল্লার পতনের সময় 

তান ইংরেজের হাতে বন্দী হন এবং বিচারে 
তাঁর ফাঁসি হয়। ৬.২.১৮৩১ থী. ওয়াহাবী 
বদ্রোহ সশস্ রূপ নেয়। কয়েকাঁট খণ্ডযুদ্ধের পর 
১৪.১১.১৮৩১ খুশী, অশ্বারোহশ বাহনীর সাহায্যে 
এ 'বদ্রোহ দমন করা হয়। [৫৫,৬৫৭] 

গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭ - ১৯৬৪) মনো- 
হরপুর--যশোহর। রিপন কলেজ থেকে বি.এ. ও 
পরে বিএট. পাশ করে শিক্ষকতা শুরু করেন ও 
১৯৪৯ খ্যী. ফাঁরদপুর জেল্া স্কুলের প্রধান 
[শক্ষক 'হসাবে অবসর-গ্রহণ করেন। গদ্য ও পদ্য 

বুিস্তান' সেঙ্কলন), "বান আদম” এবং কাব্যে 
কোরআন, প্রভাতি গ্রন্থের রচাঁয়তা। হজরত মুহ- 
ম্মদের জীবনশ অবলম্বনে রচিত উল্লেখযোগ্য গদ্য- 
গ্রস্থ শব*বনব””। এ ছাড়া পাঁকস্তান আন্দোলনের 
পটভূমিকার় বহু ইসলামণ সঙ্গীত ও দেশাত্ম- 
বোধক গখীতও রচনা করেন। [৩] 

গোলাম হোসেন খাঁ তবতবা, দৈয়দ। হিদায়াত 

[ ৬১৩৯ ] গোলোকনাথ চক্টোপাধ্যায় 

আলণ খাঁ। প্রথমে কিছদাদন মুঘল বাদশাহের 
অধীনে মীর মুনশীর কাজ করেন। পরে বাঙলার 
নবাব মীরকাশিমের অধীনে, তারপর ইংরেজ 
কোম্পানীর অধশনে এবং শেষে অযোধ্যার নবাবের 

অধীনে কাজ করেন। 'তাঁন মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ- 
ভাগের এবং ভারতে ইংরেজ শীন্তর অভ্যুদয়-কালের 
বিবরণ সংবালিত “সয়র-উল-মুতাখেরীন' গ্রল্থের 
রচাঁয়তা। মি. রেমণ্ড নামে এক ফরাসণ ভদ্রলোক 
হাজশী মুস্তাফা” ছদ্মনামে এই প্রামাণ্য ইতিহাস 

গ্রন্থটি অনুবাদ করেন। মূল গ্রল্থাট ওয়ারেন 
হেস্টিংসকে উৎসর্গ করা হয়; কিন্তু হোস্টংসের 
বলাত যাবার পথে গ্রল্থট নম্ট হয়ে যায়। [১১৩] 

গোলাম হোসেন সলীম জৈদপূরী (?-১৮১৭)। . 
অযোধ্যার জৈদপুরে জল্ম। কর্মোপলক্ষে মালদহে 
এসে তিনি সেখানকার বাণজ্যকুঠির অধাক্ষ জর্জ 
উডনীর অধখশনে ডাক মুনশর কাজ করেন। 
জীবনের শেষভাগ এখানেই কাটে। উডনশীর অনু- 
রোধে 'তাঁন ফারসী ভাষায় রয়াজ উস সলাতীন, 

রোজ্যোদ্যান) নামে সৃপাঁরাঁচিত ইতিহাস গ্রন্থ রচনা 
করেন (১৭৮৬ - ১৭৮৮)। তাতে চারটি অধ্যায়ে 
সংক্ষেপে মুসলমান শাসনের আরম্ভ থেকে ইংরেজ 
অধিকার প্রাতষ্ঠা পর্যন্ত বগ্গদেশের ধারাবাহক 
রাজনোতিক হীতিহাস বিবৃত হয়েছে। গ্রন্থাট ফারসণ 
ভাষায় রাঁচত বঞ্গদেশের মুসলমান আঁধকারের 
একমান্র ইতিহাস গ্রন্থ রচনায় মধ্যযূগের প্রামাণিক 
ফারসণ ইতিহাস ছাড়া ছু অর্বাচীন অথবা প্রায়- 
বিস্মৃত গ্রন্থের সাহায্য নেন। সম্ভবত গোল্ড" 
পাশ্ডুয়ার ধবংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত মুসলমান শাসন- 
কালের ক্ষোঁদত লেখগ্টলর পাঠোদ্ধার করে 
এীতিহাঁসক সন তাঁরখ 'ির্ণয়ের ছু চেষ্টাও 
করেন। মৌলভশ আবদুস সালাম এই গ্রন্থের 
ইংরেজী অনুবাদ করোছলেন। এ্ীতহাঁসক রাম- 
প্রাণ গুপ্ত এর সটীক বঙ্গানুবাদ করে ১৯০৭ 
খুব. প্রকাশ করেন। [১,৩] 
গোলোকনাথ চট্টোপাধ্যায় রেভারে্ড (১৮১৭ - ই. 

৮.১৮১৯১)। ভাফ সাহেবের স্কুলে পাঠরত অবস্থায় 
খীষ্টধর্মের প্রাতি অনুরাগণ হন। এইজন্য তাঁর 
পিতা স্কুলের পড়ার খরচ বন্ধ করে দেওয়ায় 'তানি 
১৮৩৪ খু, সন্নযাসীর বেশে গৃহত্যাগশ হন এবং 
১৮৩৬ খু. খতীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। পাঞ্জাবের 

লুধিয়ানায় একটি চাকরি নিয়ে সেখানে ধমপ্রিচারে 
উদ্যোগ হন। প্রবলপ্রতাপাঁন্বত রণাঁজৎ সিংহের 
রাজত্বে খুশষ্টধর্মপ্রচার দুঃসাহসের ব্যাপার 'ছিল। 
ফলে 'িছুকালের জন্য বন্দী হন। ১৮৪৭ খী, 
রেভারেন্ড হয়ে জলম্ধরে ধমপ্রিচারে যান এবং 
নানাস্থানে চাকৎসালয়, বাঁলকা 'বিদ্যালয়, অনাথাশ্রম, 



গোলোকনাথ দাপ 

গ্রন্থাগার, প্রচারাশ্রম ও ভঙ্জনালয় নির্মাণ করেন। 
কপুরতলার রাজকুমার হরনাথ সিংহ খীষ্টধর্ম 
গুহণ করে তাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন। পাঞ্জাবের 
নানাস্থানে তান বিষয়-সম্পার্তও করোছলেন। 
তার মৃত্যুর পর ভক্তবৃন্দের চেষ্টায় 'গোলোকনাথ 
মেমোরিয়াল চার্চ নামে জলম্ধরে একটি গীর্জা 
প্রাতীষ্ঠিত হয়। [১] 

গোলোবনাথ দাস । [তান বাগলাদেশে প্রথম নাট্্য- 
শালার (১৭৯৫) প্রাতম্ঠাতা এবং প্রথম বাঙলা 
ডানায় নাটক অনুবাদ করে মণ্ঞস্থ করায় উদ্যোগ 
রুশবাসী হেরাঁসম লেবেডেফের বাংলা ভাষার 
[শক্ষক ছিলেন। নাটকের আঁভনয়ের জন্য এদেশীয় 
আভিনেতা-আঁভনেত্রী সংগ্রহে গোলোকনাথ লেবে- 
ডেফকে সাহায্য করোছিলেন। 1৪০,১৪১] 

গোলোকনাথ ন্যায়রক (১৮০৭ - ১৮৫৫) 
নবদ্বীপ। হরচন্দ্রু ভট্টাচার্য । তান ন্যায়শাস্তরকে 
সহজবোধ্য করার জন্য নৃতন পথ প্রদর্শন করেন। 
ম্যায়-চর্চার ৪৫০ বছরের মধো একমান্র শঙ্কর 

তর্কবাগীশ ছাড়া আর কোন নৈয়ায়ক তাঁর ছান্র- 
সম্পদ আতিক্রম করতে পারেন নি। বিক্রমপুর সমাজে 
[নিমান্মত হয়ে তিনি সেখানকার মহারথণদের 
পরাজিত করেন। কলিকাতায় প্রসম্নকুমার ঠাকুরের 
মহাসভায় পাঞ্জাবী সন্ন্যাস পরমহংস জ্যোতিঃ- 
স্ববূপের সঙ্গে শাস্মবিচারে সাফল্য লাভ করেন ও 
দেবভাষায় বন্তৃতাশন্তির জন্য াবশেষ খ্যাতমান হন। 
প্রাতিভাশালশ পার্বতীচরণ 'বদ্যাবাচস্পাত তাঁর 
ঞ্িয়তম শিষ্য এবং হরিনাথ তরী সদ্ধাল্ত তাঁর 
পুত । [৪,৯০] 

গোলোকনাথ রায়। ময়মনীসংহ জেলার কাগমারখ 
অঞ্চলে সঙ্ঘাঁটত নীলচাষীর সংগ্রামে ১৮৪৩) 
নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। 1৫৬] 

গোচ্ডাবহার। দে (?-১১.৪.১৩৫৩ ব.)। 
ইস্টার্ন টাইপ ফাউপ্ড্রশ এবং গীরয়েশ্টাল পপ্রান্টং 
ওয়ার্কসের পারচালক ও আধাঁনক বৈজ্ঞাঁনক 
প্রথায় মুদ্রণকার্য শিক্ষাদানকল্পে কলিকাতায় 
প্রাতিষ্ঠিত ইস্টার্ন স্কুল অফ 'প্রান্টং-এর প্রধান 
ব্যবস্থাপক ছিলেন। রচিত গ্রল্থগ্ীলর মধ্যে 
পপ্রন্টার্স গাইড' উল্লেখযোগা। 16] 

গোঁরগোবিল্দ রায় উপ্পাধ্যায় (১৮৪১ -১৯২২) 
ঘোড়াচরা--পাবনা। শৌরমোহন। খাল্লতাতের পোষ্য- 
প্র ছিলেন। রংপুর হাই স্কুলে এপ্টান্স পযন্তি 
পড়েন। পরে সংস্কৃত ও কিছু ফারসণ এবং এক 
মুসলমান সাধুর কাছে 'দরশ' শিক্ষা করেন। 
কর্মজীবনে ৯৮৬৩ - ১৮৬৬ খী. পর্যন্ত পাঁলস 
বিভাগের লাব-ইন্স্পেক্্র ছিলেন। ১৮৬৬ খপ. 
চাকরি ছেড়ে কেশবচন্দ্রের অনুগামশ হন ও প্রচারকের 

[১৪০ ] শৌরমোহন আত্য 

ব্রত গ্রহণ করেন। ১৮৭৯ খখ, কেশবচন্দ্র তাঁকে 
ধর্মশাস্তের আলোচনা ও ব্যাখ্যার জন্য নিয্্ত 
করেন এবং “উপাধ্যায়' উপাঁধ দেন। তিনি আমরণ 
এই কাজে 'নযুন্ত 'ছলেন। র্লাক্গধ্মের আদর্শ- 
বাণী মেটো) “"সৃবিশালমিদং বন্বং পাবশ্রং ব্রাহ্ম 
মান্দরম ইত্যাঁদ শ্লোকাঁট তাঁরই রচনা। রাঁচত 
উল্লেখযোগ্য সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থ : শ্রীমদ্- 
ভগবদ্গণতাসমন্বয়ভাষ্য, শ্রীমদভগবম্গণতাপ্রপ্াত্ত”, 
“বেদান্তসমন্বয়ভাষ্য', শ্রীকফের জীবন ও ধর্ম, 
“আচার্য কেশবচন্দ্রু প্রভাতি। ধর্মতত্ত পাকার 
সম্পাদনা এবং ভক্টোরয়া বালিকা বিদ্যালয়, পারি- 
চালনায় সহযোগিতা করা তাঁর জীবনের অন্যতম 
উল্লেখযোগ্য কাজ। জীবনের শেষ দুই বৎসর সন্াস 
অবলম্বন করেন। [১,৩] 

গোৌরদাস বসাক (১৮২৬ - ১৮৯৯) কাঁলকাতা । 
রাজকৃষণ। বড়বাজারের বসাক পাঁরবারের এই কৃতশ 
পুরুষ মৌলিক রচনায় কোন কীতত্ব না দেখালেও 
সে-যূগের সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে ঘাঁনম্ঠভাবে 
জড়িত 'ছিলেন। হিন্দ কলেজের 'বাশম্ট ছান্র 
গৌরদাস কর্মজীবনে ডেপুটি ম্যাঁজস্ট্রেট ছিলেন। 
সরকারী কাজে ব্গের যে জেলাতেই গেছেন সেখান- 
কার এীতহ্যাশ্রয়ী প্রত্থতত্ব বিষয়ে মূল্যবান তথ্য- 
পূর্ণ প্রবন্ধাঁদ রচনা করেছেন। সহপাঠী কাঁব মধু- 
সূদনের স্বাদন ও দার্দনের বন্ধু এবং সমাজ- 
সংস্কারে বিদ্যাসাগরের সঙ্গ 'ছিলেন। বেলগাছিয়া 
'ভিলায় 'রক্লাবলী' নাটকের আভিনয়ে ?তাঁন একটি 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করোছলেন। কাঁজকাতা 
িশবাবদ্যালয়ের ফেলো, ইংল্যাপ্ডীয় ফিলসাঁফক্যাল 
সোসাাঁট, ব্যাস্ট টেক্সট সোসাইটি ও হীণ্ডি- 
যান আসোসিয়েশনের সদস্য এবং পারাসাভয়ারেন্স 
সোসাইটির সভাপাঁতি 'ছলেন। বঙ্গীয় রয়্যাল 
এশয়াঁটক সোসাইটির সদস্য ও জেনারেল সেক্ে- 
টারী 'ছিলেন। বরানগরে একাট "বিদ্যালয় প্রাতম্ঠা 
করেন। অবসর-গ্রহণের পর অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট 
ও জে. পি. নিযুক্ত হন। [৩] 

আচ্য (১৮০৫ - ২৩.২.১৮৪৬) 
কাঁলকাতা। গৌরমোহন 'নজে উচ্চা্শাক্ষিত না 
হলেও সরকারণ সাহায্য ছাড়াই ইংরেজী শিক্ষা 
প্রসারের জন্য ১.৩.১৮২৯ খুশী. “ওাঁরয়েশ্টাল 
সোমনারা” প্রীতম্ঠা করেন। ইংরেজী শিক্ষার জন্য 
ছাত্রদের তখন খশষ্টান ধর্মযাজকদের প্রাতান্ঠত 
স্কুলে যেতে হত। সেখানে হিন্দু ছাদের উপর 
শিক্ষার সঙ্গো মিশনারাদের প্রচারিত ধর্মের প্রভাবও 
যথেষ্ট পড়ত। এই অস্বাবধা দূরীকরণের 'নাসত্ত 
ধর্ম-প্রভাব-মুস্ত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন 
বাঙলাদেশের শিক্ষা জগতে গৌরমোহনের এক 



গোঁরমোহন [বিদ্যালজ্কার 

[বাঁশম্ট অবদান। কৃফদাস পাল, কৈলাসচন্দ্র বসু, 
গাঁরশচন্দ্রু ঘোষ সোংবাঁদক), উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর প্রমূখ মনীষিগণ এই বিদ্যালয়ে পড়েছেন। 
দুরদৃন্টিসম্পনন গৌরমোহন শিক্ষক নির্বাচনে সতর্ক 
দিলেন। 'নচের ক্লাসে 'ফাঁরঞ্গ, মাঝের ক্লাসে 
বাঙ্গালী, উষ্চু ক্লাসে উচ্চাশাক্ষত ইংরেজ ও 
বাঙ্গালীদের 'নয়োগ করতেন । সে-যুগের সংস্কৃতির 
অক্ষয় দান এই জ্কুল। একজন শিক্ষকের সন্ধানে 
শ্বীরামপুরের মিশনারীদের কাছ থেকে ফেরার পথে 
গঞঙ্গাবক্ষে নৌকাডুবিতে তাঁর মৃত্যু হয়। [১,৩, 
২৫১২৬৪৬] 

গোঁরমোহন বিদ্যালস্কার (১৯শ শতাব্দী) 
বজরাপুর--নদীয়া। রঘৃত্তম বাণীকণ্ঠ। পাঁণ্ডিত 
পরিবারে জল্ম। খ্যাতনামা পাঁশ্ডিত জয়গোপাল 
তর্কালঙ্কারের ভ্রাতুষ্পন্ত্। কাঁলকাতা স্কুল বূক 
সোসাইাট €৪.৭.১৮১৭) ও কাঁলকাতা চ্কুল 
সোসাইটি (১.৯.১৮১৮) প্রতিজ্ঞার সময় থেকেই 
সংস্থা দুশটর পুস্তক প্রকাশনায় সাহায্য করেন ও 
বিদ্যালয়ের হেডপশ্ডিতরূপে তাদের সঙ্গে যুন্ত 
থাকেন। সংস্থা দুপটর আর্ক দুঃসময় উপাস্থত 
হওয়ায় প্রায় ১৯৬ বছর পর রাধাকান্ত দেবের চেষ্টায় 
[তিনি সৃখসাগরের মৃন্সেফ নিযূন্ত হন। বাঙলায় 
স্রীশিক্ষা প্রসারের প্রথম উৎসাহণ ব্যান্তদের অন্যতম 
ছিলেন। তাঁর রচিত বাঁলকা বিদ্যালয়ের পাঠ্য 
'স্তীশিক্ষা বিধায়ক" গ্রন্থে তান এ বিষয়ে শাস্মীয় 
যুস্তি প্রাতজ্ঠা করেন। তাঁর সম্কাঁলত 'কাঁবতামৃত- 
কপ” আরেকখানি উল্লেখযোগ্য পাঠ্যপুস্তক। 
(১,৩,২৮] 

গোৌরণীকান্ত ভষ্ট্রাচার্য। রংপুর জজ আদালতের 
দেওয়ান 'ছিলেন। রামমোহন রায় রংপুরে ব্রহ্গজ্ঞান 
প্রচার শুরু করলে তান ১৮২৯ খী. রামমোহনের 
[বিরোধিতা করে 'জ্ানাঞ্জন' গ্রল্থ রচনা করেন। [১] 

গৌরশকান্ত দার্বভোৌম (১৬শ শতাব্দশ)। তর্ক- 
ভাষা-গ্রন্থের উৎকৃষ্ট টশকা ন্ভাবার্থদশীপকা'র 
রচাঁয়তা । গ্রন্থখানি বাঙলাদেশে মা হলেও ভারতের 
অন্যন্ সংপ্রচারিত 'ছিল। এক তাঞ্জোরেই এই 
টীকার ১৮ট অন্যলাপ আছে। এ ভিন্ন (তিনি 
আরও অনেক গ্রল্থ রচনা করেছিলেন। বালকৃফানন্দ 
সরস্বতী তাঁর দক্ষাগৃরু এবং নবদ্বীপের রামভদ্র 
সার্বভৌম বিদ্যাগুর্ ছিলেন। [৯০] 

গোৌরাদাস পাণ্ডত। আঁম্বকা-কালনা- বর্ধমান! 
কংসার 'মশ্র। 'িত্যান্দ ও শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ 
ভন্ত। গৌরাঙ্গ ও 'নিত্যানন্দ মার্তি তানই বোধ হয় 
সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। আম্বিকা-কালনায় "এখনও 
এই মুর্তিদ্বয় পররজত হয়। কবিকর্ণপূর তাঁকে 

১৪৯ ] গোৌরণশস্কর ভষ্টচার্য 

বজলীলার সৃবল সখা বলেছেন। “পদকহ্পতর- 
গ্রন্থে তাঁর রচিত দুইটি পদ আছে। তার মধ্যে 
শ্রীরাধার অনুরাগের পদটি ভাবে ও ভাষায় উল্লেখ- 
যোগ্য । তিনি 'নত্যানন্দের খুড়-্বশৃর 'ছিলেন। 
[১,২,৩,২৬] 

গোৌরীমা (১২৬৪ -১৩৪৪ ব.) িবপুর-- 
হাওড়া। পার্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায় । শ্রীন্রীরামকৃষ- 
দেবের 'শষ্যা ও সাঁধকা। প্বাশ্রমের নাম মূড়ানণ 
বা রূদ্রাণী। ভবানীপুর 'হন্দু বাঁলকা "বিদ্যালয়ে 
বিদ্যাভ্যাসকালে খ্রীষ্টান মিশনারী শিক্ষকদের 
হন্দুধর্মের 'িন্দাবাদ ও হন্দুদের খীম্টধর্মে 
দীক্ষিত করার চেষ্টার প্রাতবাদে 'কছ? ছানীসমেত 
বিদ্যালয় ত্যাগ করে একটি পাঠশালা খোলেন। 
১৮ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করে হিমালয়ের 
দুর্গম তর্থে ও ভারতের 'বাভন্ন তাঁর্৫ে কঠোর 
তপস্যার পর ২৫ বছর বয়সে দক্ষিণেশবরে গুরু 
সকাশে ফিরে আসেন এবং গুরুর নির্দেশে স্ত্রী- 
জাতর সেবায় আত্মানয়োগ করেন। ১৩০১ ব. 
1তাঁন সারদেশবরী আশ্রম ও বাঁলকা 'বদ্যালয় 

প্রাতিচ্ঠা করেন। তাছাড়া উত্তর কাঁলকাতা এবং 
গবভন্ন স্থানে নানা প্রাতিষ্ঞানের মাধ্যমে মাতৃ- 
জাতির উন্নাতর জন্য সেবা করে গেছেন। [৩,৯১৬] 
গৌরীশম্কর দে (১১.২.১৮৪৫ -৪.৪-১৯১৪) 

দার্জপাড়া_কাঁলকাতা॥। মধুসদন। ১৮৬৬ খুশী. 
বি.এ. পরাক্ষায় তৃতীয় স্থান ও পরের বছর 
এম.এ.-তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান আঁধকার 
করে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। ব.এল. পাশ করে 
উাঁকল 'হসাবে হাইকোর্টে নাম লেখালেও 'বদ্যা- 
চর্চাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল। ১৮৭০ খুণ. প্রেমচাঁদ- 
রায়চাঁদ বৃত্ত লাভ করেন। সরকারী 'শিক্ষাবভাগের 
চাকার প্রত্যাখ্যান করে সামান্য টাকায় জেনারেল 
আ্যাসেমব্লীজ ইন্স্টাটউশনে স্কোঁটিশ চার্চ কলেজ) 
অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করে সুদীর্ঘ ৪৬ বছর 
শিক্ষাদান করেন। প্রবোশকা পরীক্ষায় গাঁণতের 
প্রধান পরীক্ষক ও 'বিশবাঁবদ্যালয়ের সকল পরাক্ষার 
গাঁণত-পরণক্ষক এবং ১৮৮৪ খা, বিশবাবদ্যালয়ের 
ফেলো হন। তাঁর রাঁচত পাটাীগাঁণত, বীজগাঁণত, 
জ্যামিতি ইংরেজী এবং বাংলায়) স্কুল ও কলেজ 
পাঠ্য পুস্তকরূপে 'বিদ্বংসমাজে সমাদৃত 'ছিল। 
ব্যান্তগত জীবনে অনাড়ম্বর ও কর্তাভজা সম্প্র- 

দায়তুস্ত 'ছিলেন। নিজ পল্লীর মাইনর স্কুলের 
তত্বাবধায়ক এবং বঙ্গীয় সাহত্য পারষদের অনাতম 
কর্ণধার 'ছিলেন। [১,৬,৬,২৬,২৬] 

গোরশীশঙ্কর ভট্ীচার্য, তকবাগশীশ (১৭৯৯ - 
৬,২,১৮৬৯) পণ্গ্রাম-লীহট্র। জগনাথ। খর্বা" 
কাতির জন্য 'গড়গুড়ে ভটচাজ” নামে পাঁরাচিত 



গৌরী সেন 

ছিলেন। বাল্যে পিতৃমাতৃহশন হয়ে নৈহাটিতে নীল- 
মাঁণ ন্যায়পণ্চাননের চতুষ্পাঠতে শিক্ষাগ্রহণ করেন। 

নংস্কৃতে পান্ডিত্যের জন্য খ্যাতি ছিল। ভাগ্যা- 

ন্বেবণে কলিকাতায় এসে অচিরেই তিনি সাংবাদিক 

হসাবে প্রাতত্ঠা লাভ করেন। ইয়ং বেশ্গোলের 

মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ পন্িকার কার্যত সম্পাদক, 
'সম্বাদ ভাস্কর ও 'সম্বাদ রসরাজ, পাকার পাঁর- 
ঢালক এবং শহন্দুরত্র কমলাকর' পান্নকার সম্পাদক 
[ছলেন। গৌরীশঙ্কর "সম্বাদ রসরাজ, পাঁত্রকা 
মারফত ঈশ্বর গুপ্তের “পাষণ্ড পীড়ন, পান্রকার 
সঙ্গে তক্যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন। এই সকল 
প্িকা সম্পাদনায় অসাধারণ খ্যাতি অজ্ন করেন। 
আবার অশ্লশল রচনা ও ব্যান্তগত আক্রমণাত্মক 
1নবন্ধ প্রকাশের জন্য তাঁর অর্থদণ্ড ও একাধিকবার 
কারাধাসণ্ড ঘটেছে। ১৮৩৬ খু, ভারতের প্রথম 
রাজনৈতিক সংগঠন “বঞ্গভাষা প্রকাশিকা সভা'র 
অন্যতম প্রাতষ্ঠাতা এবং ফিছাদন তার সভাপাঁত 
ছিলেন। রামমোহনের 'ব্লা্সসভা' ত্যাগ করে রাধা- 
কাম্তের ধর্মসভায় যোগ দিলেও রক্ষণশশীল ছিলেন 
না। তীব্র শ্লেষাত্মক (সময়বিশেষে অশ্লীল) রস- 
রচনার সাহাযো স্বজাতীয় ইংরেজ নকলনবীস ও 
গবদেশী দুর্নীতপরায়ণ শাসকদের আক্রমণ করতেন। 
সতশদাহ প্রথার বিপক্ষে এবং িধবাশীববাহের 
পক্ষে লেখনী ধারণ করেন। সে যুগের আলোড়ন- 

সূম্টিকারণ ঘটনা-দক্ষিণারঞ্জন ও রাণী বসন্ত- 
কুমারীর রোঁজাস্ট বিবাহে সাক্ষী ছিলেন। রাঁচত 
ও সম্পাদিত গ্রন্থ : 'ভগবদগীতা”, 'জ্ঞানপ্রদীপ', 
'ভূগোলসার', 'নীতিরত্ব', 'কাশীরাম দাসের মহা- 
ভারত' প্রভীতি। 1১,৩,৭,৮,২৫১,২৬] 

গৌরশী সেন ১৭শ/১৮শ শতাব্দী) বাল-_ 
হনগলী, অন্যমতে বহরমপুর । নন্দরাম। স্বর্ণ 
বাঁণক সম্প্রদায়ভুত্ত 'বাশম্ট ব্যবসায়ী ও দাতা এবং 
লাগে টাকা দেখে গৌরী সেন' প্রবাদের নায়ক। 
সামান্য অবস্থা থেকে বংশগত আমদানি-র্তানর 
ব্যবসায়ে প্রভৃত অর্থ উপার্জন করেন ও কলকাতার 
ধনী সমাজে সুপাঁরাঁচত হন। দেনাগ্রস্ত বা রাজন্বারে 
বিপদ্গ্রস্তের সাহায্যে মুস্তহস্ত ছিলেন। অনেকের 
ধারণা, তানি হৃগলণীর 'গৌরীশঙ্কর” 1শবমান্দরের 
প্রাতিম্ঠাতা। [১,৩,২৫,২৬] 

প্রিয়র্সন, জর্জ আন্রাহাজ (৭.১.১৮৫১ - ৭.৩. 
১৯৪১) আয়ালযান্ড। 'তাঁন ডাবালন, কোম্ররজ 
ও জার্মানীর হালে বিশ্বাবদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। 
আই সি.এস. হয়ে ১৮৭৩ খুশি, ভারতে আসেন। 
বাঙলা প্রদেশের বেরতমান বাঙলা, বিহার, গাঁড়শা) 
বিভব জেলায় ম্যাজিস্ট্রেট, স্কুল ইনস্পেন্তর ও 
আহফেন এজেপ্টরূপে সরকারী কাজে 'নিয্্ত 

[ ৯5৪২ ] ঘনরাম চক্তবতশ 

[। কম'জশবনের প্রথম অধ্যায়ে সংস্কৃত, বাভন্ন 
প্রাকৃত, পুরাতন হিন্দী, মোথিলনী, মন্হশী, ভোজ- 
পুরী, ছত্তিশগড়ণশ এবং বাংলা প্রভাতি কথ্যভাষার 
অনুশীলন করেন। রংপুরে অবস্থানকালে রংপুরের 
উপভাষা 'বষয়ে আলোচনা করেন।॥ এই আলোচনা 
এশয়াঁটক সোসাইটির পান্রকায় ১৮৭৭) প্রকাশিত 
হয়। 1তনি উত্তরবঞ্গের জনাপ্রয় লোককাব্য মানক- 
চন্দ্রের গান, সংগ্রহ করে তার ইংরেজী অনুবাদসহ 
নাগরী 'লাঁপতে ১৮৭৮) ও পরে 'গোপনচাঁদের 
গীত”, অনুবাদসহ এ পারকায্স প্রকাশ করেন। 
পল্লন অঞ্চলে ঘরে মৌথলনী, ভোজপুরণশ প্রভাতি 
আগালক ভাষায় পাঁরবোশত পুরাতন সাহত্য ও 
লোকগাঁতর নিদর্শন সংগ্রহ করেন। ভাষা বিষয়ে 
তাঁর আলোচনা ও সাহিত্য সংগ্রহের 'নদর্শন 
[বাভন্ন পান্রকায় প্রকাশিত হয়। এছাড়া তাঁর রাঁচিত 
+ঠ]) 12010000000 10 1175 7৮191117111 19117 

80266 ০1 ০111) 7311217 গ্রন্থে মোথিলশ ভাষার 

ব্যাকরণ ও শব্দাবলণ ছাড়াও শ্রেষ্ঠ কাঁব 'বদ্যাপাঁতর 
পদাবলী পাঁরবেশন করেন। এটই 'বদ্যাপাঁতির প্রথম 
মাঁদ্রত সগ্কলন। গ্রিয়র্সনের জীবনের শ্রেষ্ঠ কণীর্ত 
বিহারের জনজীবনের তথ্য-সমৃদ্ধ আলেখ্য ও গ্রাম্য 
শব্দাবলশর এক আভনব সংগ্রহ 1311020৮683 

115 নামে সৃবৃহৎ গ্রল্থ রচনা। অপর উল্লেখ- 
যোগ্য গ্রজ্থ : 95৮৪0 01212501075 1012- 

16065 2100 90001215005 01 73111971 191150255+ 

(আট খণ্ডে)। ভারতে অবস্থানকালেই জার্মানশর 
প্রাচ্যবিদ্যা সমাতির মুখপন্রে (21271) আধনিক 
ভারতীয় আর্যভাষার তুলনামূলক আলোচনা “0 
[116 21701701985 01 01)6 1100617) 11)00-4১121) 

৬০102908191” শার্ষক 'নবন্ধাট প্রকাশিত হয়। 

গ্রয়র্পনকে কর্ণধার করে 2ঘ780150০ 90৮৩১ ০1 

10019 নামে যে সংস্থা গঠিত হয়, তাতে 'তাঁন 
ভারতে ভাষা-সমীক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় উপাদান- 
সমৃহ' সংগ্রহের কাজে লিপ্ত থাকেন ৫১৮৯৮ - 
১৯০২)। ১৯৯০৩ খ্ী. সরকারশ চাকার থেকে 
অবসর নিয়ে ঘিলাতে ফেরেন এবং লন্ডনের 
সাশ্নকটস্থ ক্যাম্বাল্লে পল্লীতে জীবনের শেষ ৩৮ 
বছর ভারততত্বের সাধনায় ব্যাপ্ত থাকেন। ৯০ 
বছরের জীবনের প্রায় ৭০ বছর ভারতের 'বিচন্ন 
মানুষ ও বহ্হাবাঁচত্র জীবনধারার গবেষণায় আঁভ- 
বাঁহত করেছেন। [৩] 

ঘনরাম চক্রবর্তী (১৬৬১৯১-?) কৃষ্পুর- 
বর্ধমান। গৌরীকাম্ত। রামবাট গ্রামস্থ ভট্টাচার্য 
মহাশয়ের চতুজ্পাঠীতে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। 

“কাঁবরত্' উপাধি দেন। বর্ধমানের তৎকালণন রাজা 



ঘনশ্যা 

শর্তচন্দ্র কাবখ্যাঁতির জন্য তাঁকে রাজকবি পদে 
সাধান্ঠত করেন। রাজার আদেশে তিনি সুবৃহৎ 
ধম'মজাল' কাবাগ্রল্থ রচনা আরম্ভ করেন। ১৭১১ 
খুখ, রচনা সম্পূর্ণ হয়। তাঁর কাব্যভাষার উত্তর- 
সূরী রায়সগুণাকর ভারতচন্দ্র। বর্ধমানে অবস্থান- 
কালে ফারসশ ভাষাও শিক্ষা করোছলেন। সুগায়ক 
ও কবি ঘনরাম রচিত একটি সত্যনারায়ণের 
পঠ্চালশও আছে । বংশপরম্পরায় "ক্রবতশী” উপাধি 
লাভ করেন। [১,২,৩,২০,২৫,২৬] 

ঘনশ্যাম। একজন খ্যাতনামা 
স্থাপত্যবিশারদ। ১৬৯৬ - ১৭১৪ খু, মধ্যে 
কোন এক সময় আসামের আহম-বংশীয় রাজা 
ব্দুসংহ তাঁকে স্বরাজ্যে এনে বহু প্রাসাদ ও 
মান্দর 'শনর্মাণ করান এবং স্থাপত্যে অসাধারণ 
নেপৃণ্যের জন্য প্রচুর ধনরত্ক উপহার দেন। পরে 
তাঁৰ কাছে আহম-রাজ্যের বর্ণনামূলক একখান 
হস্তাঁলাঁখত গ্রল্থ পাওয়া যায়। মুসলমান শাসন- 
কর্তাকে এ গ্রল্থথানি দেওয়া হবে_ এই সন্দেহে 
রাজা তাঁকে প্রাণদণ্ড দেন। [১] 

ঘনশ্যাম কবিরাজ । 'দব্যাসংহ । গোঁবন্দদাস 
কাবরাজের পৌন্র। সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ 
পাণ্ডত ছিলেন। শ্রীনবাস আচার্ষের পত্র গাঁতি- 
গোবিন্দ তাঁর দীক্ষাগুরু। 'পদকঞ্পতর গ্রন্থে 
ঘনশ্যাম-ভাণতাবুন্ত ৪২টি পদ আছে। তন্মধ্যে 
২৫ট পদ তাঁরই রাঁচত। এ ছাড়া 'তাঁন রসশাস্দের 
সংক্ষপ্ত বর্ণনা-সংবাঁলত "গোঁবন্দ-রাঁতিমঞ্জরী' গ্রন্থ 
রচনা করেন। তাঁর কাঁবতাবলী সাঁবশেষ ভাব- 
সমদ্ধ। [৩] 

ঘনশ্যাম চক্ষবতশী। নদীয়া । জগন্নাথ । নরহরি 
১ক্ুবর্তী নামেও খ্যাত ছিলেন। পতৃগুর্ ভাগবতের 
প্রাসদ্ধ টীঁকাকার 'বি*বনাথ চক্রবরশির শিষ্য 
ছিলেন। পরে শ্রীনবাস আচার্ষের নিকটও দশক্ষা 
নেন। কিছুঁদন বৃন্দাবনে বাস করে বশেষভাবে 
বৈষবশাস্ত অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে তান শ্রীরুপ 
গোস্বামী প্রাতিজ্ঠিত গোবন্দজশীর পাচক ছিলেন। 
ভন্তি-রত্বাকর” তাঁর রাঁচত সুবৃহত গ্রল্থ। অপর 
গ্রদ্থাবলী : থগৌরচাঁরত চল্তামাণ” 'নরোত্তম 

চন্দ্রোদয়” “ছন্দসমদদ্র', 'প্রবিয়া পদ্ধাত,”, নবদ্বীপ 
পরিক্রমা”, 'লশলা সমুদ্র" প্রভীতি। [১,২,২০] 

ঘনশ্যাম ভষ্টাচার্য (১৮শ শতাব্দী) 'ন্রবেণী। 
তান নিজামত আদালতের কোর্ট পাঁণ্ডত 'ছিলেন। 
তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ওয়েলেসূলশ ০১৭৯৮ - 
১৮০৫) সতাদাহ প্রথার বিরুদ্ধে 'নিজামত 
আদালতে পনর পাঠিয়েছিলেন। উত্তরে কোর্ট পাণ্ডিত 
ঘনশ্যাম জানিয়ে দিয়েছিলেন যে দতখদাহ প্রথা 
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শাস্্ ও সদাচার বিরুদ্ধ। সতাদাহ 'নবারণের 
এটই প্রথম উদ্যম। [১] 

ঘাঁসটি বেগম (-১৭৬০)। নবাব আলশবর্দশ 
খাঁর জ্যেম্ঠা কন্যা, র মাতৃন্বসা ও 
আলাবদশর ভ্রাতুষ্পুত্র নওয়াজেস মহম্মদের পত্বী। 
বরাবর সিরাজের বিরোধ 'ছিলেন। ১৭৫৫ খু. 
স্বামীর মৃত্যুর পর মুর্শিদাবাদের মোতিঝকিল 
প্রাসাদ সুরাক্ষত করে তান সেখানে থাকার ব্যবস্থা 
করেন এবং সিরাজ যাতে সিংহাসনে না বসতে 
পারে সে-বিষয়ে দেওয়ান রাজা রাজবল্লভের সাহাষ্যে 
ইংরেজদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। ১৭৫৬ খু, 
সিরাজ তাঁর প্রাসাদ আক্রমণ করে ধনরর়াদ লুণ্ঠন 
করে য়ে ষান। মীরজাফরের রাজত্বকালে 'মরজা- 
ফরের পূত্র মরণের আদেশে ঘাঁসাট ও 'সরাজের 
মাতা আমনাকে ঢাকার নিকটে জলে 'নমাঁজ্জত 
করে হত্যা করা হয়। 1৯,৩] 

চক্রপাঁণ দত্ত। সপ্রাসদ্ধ আয়ূর্বেদশাস্ত-বিশারদ 
ও গবেষক । একাদশ শতকের শেষার্ধে বরেন্দ্রভূমির 
অন্তর্গত ময়রেশ্বর গ্রামে লোধবলশ বংশে জল্ম। 
ষোড়শ শতকের টকাকার শিবদাস সৈনের 
মতে চক্রপাণর পিতা নারায়ণ গৌড়াধপাঁতি নয়- 
পাল দেবের (১০৪০ -৭০) কর্মচারী 'ছিলেন। 
চক্পাঁণ সে-যুগের শ্রেম্ সর্বভারতীয় রোগাঁনদান- 
বিদদের অন্যতম এবং তাঁর ভ্রাতা ভানুও রোগ- 
নদানশাস্তে সুপণ্ডিত ও স্াঁচাকংসক 'ছিলেন। 
চক্রপাঁণর গুরুর নাম নরদত্ত। তাঁর শ্রেষ্ঠ 
মৌলক গ্রন্থ শচাকৎসা-সংগ্রহ”। সপ্রাসিদ্ধ বৈদ্যক 
গ্রন্থ চন্ুদন্ত' এ গ্রল্থেরই নামাল্তর। গ্রল্থকার এই 
গ্রন্থে মাধব ও বৃন্দের আলোচনা-গবেষণার ধারা 
অনুসরণ করলেও, এটিই ভারতীয় 'চাকংসাশাস্বের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক গ্রন্থ । চক্ুপাঁণ ধাতব-দুব্য 
প্রকরণে উল্লেখযোগ্য মৌলিকত্ব প্রদর্শন করেছেন। 
চাঁকংসাশাস্নে তাঁর অপর দ'খাঁন প্রীসিদ্ধ গ্রন্থ : 
দুব্যগুণ” ও 'সর্বসারসংগ্রহ । তিনি চরকসধাহতার 
উপর “চরকতত্বপ্রদশী'পকা' নামে একটি পান্ডিত্য- 
পূর্ণ টকা ও সশ্রুতের উপর “ভানুমতশী” টকা 
রচনা করেন। মাধব-নদানের উপরও তাঁর টীকা 
পাওয়া যায়। এ ছাড়াও ব্যাকরণ গ্রন্থ 'ব্যাকরণতন্ত্ব- 
চান্দ্রিকা' এবং কোষগ্রম্থ "শব্দচীন্দ্রকা' তাঁরই রচনা 
বলে জানা যায়। তান চরকচতুরানন' ও 'সশ্রুত- 
সহম্রনয়ন” উপাধিতে ভূষিত 'ছিলেন। 1১,৩,২৫, 
২৬,৬৩,৬৭] 

চণ্ডশচদ্পণ দাস 0১৮৭৮ £- ১৯৪৩) কলিকাতা । 
প্রাচীন সম্ভ্রা্ত পাঁরবারে জন্ম । দারদ্যের জন্য 
পড়াশুনা বিশেষ হয় নি। অল্প বয়সেই তাঁকে 
জশীবিকার সম্ধানে বের হতে হয়। প্রথমে একজন 
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অংশশদার নিয়ে রবার স্ট্যাম্পের কারবার আরম্ভ 
করেন। ১৯০৫ খুখ, স্বাধীনভাবে উড-এনগ্রোভিং- 
এর অর্থাৎ কাঠের ব্লকের কারখানা খোলেন এবং 
বড় বড় বিদেশ কোম্পানীর ক্যাটালগ ছাপার কাজ 
করতে থাকেন। তখন তাঁর কারখানার নাম হয় 

“ফাইন আর্ট কটেজ'। ক্রমে মোঁসন কয় করে গতাঁন 
সেখানে লেটার প্রেস, লিখো, ব্লক ও ইলেকপ্রো- 
স্লেটিং প্রভৃতি বিভিন্ন পদ্ধাতির ছাপার কাজ 
চালাতে থাকেন। ১৯২৮ খী. তিনি দুইটি অফসেট 
মেসিন কয় করে ব্যবসায় বৃদ্ধি করেন। তিনিই 
ভারতে অফসেট মেসিন প্রথম আমদানি করোছলেন। 

বিশ্বব্যাপণ মন্দা ১৯২৯) ও ১৯৩০ খশম্টাব্দের 
মহাত্মা গান্ধশর আইন অমান্য ও 'বদেশী-দ্রব্য 
বয়কট আন্দোলনের ফলে বিদেশী কোম্পানগুির 
অডনর হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় “ফাইন আর্ট কটেজ 
িকুইডেশনে যায়। তা সত্তেও তিনি নিরুৎসাহ 
না হয়ে নৃতন উদ্যমে সুশাক্ষত পুর হাঁষকেশকে 
সঙ্গে নিয়ে ১৯৩৩ খটী, ঈগল লিখোগ্রাফ 
কোম্পানণ' প্রতিষ্ঠা করেন ও ব্যবসায়ে সপ্রাতষ্ঠিত 
হন। [১৪৪] 

চণ্ডগচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৮ - ১৯১৬) 
নলকৃ্ড়া--চক্বিশ পরগনা । রামকমল সার্বভৌম। 
বালে পারিবারক গোলযোগে শিক্ষা অসমাপ্ত 
রাখতে বাধ্য হন। পরে নড়াইল জাঁমদারীর তত্া- 
বধায়ক রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশ্রয়ে শিক্ষা- 
লাভের সুযোগ পান। এই সময়ে তিনি ব্রাহ্গধর্মের 
প্রত আকৃষ্ট হন এবং কয়েক বংসর পর ব্রাহ্গমতে 
অসবর্ণ বিবাহ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 
জঈবনীকাররূপে সমাঁধক খ্যাত হন। তাঁর রচিত 
অন্যান্য গ্রল্থ * 'মা ও ছেলে", 'কমলকুমার' 'পাপশর 
নবজনীবনলাভ' ইত্যাদি । তান ব্রাক্মসমাজের একজন 
বিশেষ প্রভাবশালশ ব্যাস্ত 'ছিলেন। দুর্ঘটনায় তাঁর 
মৃত্যু হয়। [১,৩,৫,৭,২৫,.২৬] 

চণ্ডচরণ মৃূনশশ (১৭৬০ 2- ২৬.১১.১৮০৮)। 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা 'বভাগের অন্যতম 
অধ্যাপক । তিনি ১৮০৫ খু. কাঁদর বখশ রাঁচত 
ফারসী গ্রল্থ 'তুতীনামা'র বগ্গান্বাদ করেন। 
গ্রল্থাট তোতা হীতহাস' নামে প্রথমে শ্রীরামপৃর 
মিশনারী প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। 
পরে ১৮২৫ খুশী, লশ্ডনে পুনর্মিদ্রীত হয়োছল। 
তান ভগগবস্গণতারও অনুবাদ করোছলেন। 1৯, 
ই৩,২০,৭২] 

টপ্ডীচরণ লাছা (১৮৫৭ -মার্৮চ ১৯৩৬) চু“চুড়া 
-হগলশ। শ্যামাচরণ। কলিকাতার 'বাশন্ট ধনশ 
নাগারক ও ব্যবসায়ী । হিন্দু স্কুল ও প্রেসিডেল্সস 
কলেজের ছাত্র ছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে পৈতৃক 
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ব্যবসায়ে প্রবেশ করেন ও নিজের চেম্টায় কতক- 
গুল পৃথক্ প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলেন। পৈতৃক 
ভবনে কাঁবরাজী ও পাশ্চাত্য প্রণালশর দাতব্য 
াকিৎসালয় স্থাপন করেন। সেখানে বহু দাঁরদ্ু 
ছাত্রের আহারাদর ব্যয়-নর্বাহের ব্যবস্থাও 'ছিল। 
কুঁমল্লায় কলেজ স্থাপনে তাঁর আর্ক সাহায্য- 
দান উল্লেখযোগ্য । কন্যার স্মৃতরক্ষার্থ কাঁলকাতায় 
'লালতকুমারী দাতব্য চাকৎসালয়' প্রাতজ্ঞা তাঁর 
অপর এক কীর্ত। [১] 

চণ্ডগচরণ সেন (জানু. ১৯৮৪৫ - ১০.৬.১৯০৬), 
বাসন্ডা_বাখরগঞ্জ । 'নিমচাঁদি। ১৮৬৩ খু, বাঁর- 
শাল সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এ্ট্রান্দ পাশ 
করে কাঁলকাতায় "ক্রি চার্চ ইন্স্টাটউশনে (ডাফ 
কলেজ) 'িছাঁদন অধ্যয়ন করেন। কিন্তু অসজ্থ- 
তার জন্য বাঁরশাল ফিরে যান। পরে ১৮৬৯ খু. 
কলকাতায় এসে গৃহাশিক্ষকতা করে আইন পরাণক্ষা 
পাশ করেন। পাঠ্যাবস্থায় রামতনু লাহড়ী, দুর্গা- 
মোহন দাস প্রমুখ ত্রাঙ্ম নেতাদের সংস্পর্শে আসেন। 
১৮৭০ খল. বিজয়কৃফ গোস্বামীর কাছে ব্রাহ্মধর্মে 
দীক্ষাগ্রহণ করেন। 'কছুঁদন বাঁরশালে আইন 
ব্যবসায় করেন। ১৮৭৩ খ. সরকারী কর্মচারী 
1হসাবে প্রথমে মুল্সেফ ও শেষে সাবজজ পদ প্রাপ্ত 
হন এবং 'বচারপাঁতরূপে কাঁতিত্বের পরিচয় দেন। 
সাহত্য-ক্ষেত্রেও তান কীতিমান ছিলেন । "টম কাকার' 
কুটশীর” তাঁর খ্যাত অনুবাদ-গ্রল্থ। তা ছাড়া; 
'অযোধ্যার বেগম”, ঝঁসিীর রাণণ", "দেওয়ান গঙ্গা- 
গোঁবন্দ ?সংহ' ইত্যাঁদ গ্রন্থে তান ইংরেজ আধ- 
কারের প্রথম অবস্থার ঘটনাবলীর 'নরভীক তথ্থা- 
ানভরি বিবরণ "দিয়ে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করেন। 
“মহারাজা নন্দকুমার' গ্রল্থ রচনার জন্য সরকার 
কর্তৃক দণ্ডিত হন। একসময়ে এইসব এীতিহাসিক 
উপন্যাস দেশবাসীর মনে জাতীয় ভাব সপ্টারে প্রভূত 
সাহায্য করেছিল । 'জশীবনগাঁত নির্ণয়” ও "লঙ্কাকাণ্ড" 
নামক দুপট বিদ্রুপাত্রক কাব্যও 'তাঁন রচনা 
করেছিলেন। খ্যাতনাম্নী মাহলা কাব কামিনী রায় 
তাঁর জ্যেন্ঠা কন্যা4+ [১,৩,৫,৭,৮*১৭,২৫,২৬,২৮] 

চণ্ডশচরণ স্মৃতিভূষণ, মহামহোপাধ্যায় (১২৫৬ - 
১৩৩৭ ব.) কৈকালা-_হুগলশ। ঈশানচন্দ্র চড়া- 
মাণি। রাড়ীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ । খ্যাতনামা স্মার্ত পাণ্ডিত 
ও সংস্কৃত গ্রন্থ-রচাঁয়তা। গৌরহাটিতে সংস্কৃত- 
শিক্ষা আরম্ভ করেন। পরে কাঁলকাতা সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যা় মধ্সদন 
স্মতিরয়ের নিকট স্মৃতিশাস্ত অধ্যয়ন করে উপাধি 
পরশিক্ষায় কাঁতিত্বের সস্গে উত্তীর্প হন ও '্মাতি- 
ভূষণ' উপাঁধ লাভ করেন। কাঁলকাতা গরানহাটা 
লেনে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা শুরু করেন । 



চণ্ডশদাস 

তাঁর সম্পাদনায় বঞ্গানদ্বাদ-সহ দদত্তকচান্দ্রকা, 
প্রায়শ্চত্ততত্বম্ত  "ায়ভাগঃ 'মশমাংসাতত্বম 
রভীত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কাব্য ও দর্শনশাস্তের 
রর গ্রন্ধেরও সম্পাদনা করেন। ১৯২৪ খু. 
তিন "মহামহোপাধ্যায়। উপাঁধ পান। 1১,১৩০] 

চণ্ডশদাস। নানুর- বীরভূম । দুর্গাদাস বাগাঁচ। 
বাংলা সাহত্যে এই প্রাসম্ধ কাঁবর জন্মকাল সম্বন্ধে 
অনেক মতদ্বৈধ আছে। এই নামে বহু পদকর্তার 
মধ্যে দ্িবজ চন্ডীদাস ও বড়ু চণ্ডীদাস দু'জনকে 
মোটামুটি চিহিতি করা যায়। রাজেন্দ্রলাল 'মন্র 
বাবধার্থ সংগ্রহের একটি প্রবন্ধে চন্ডীদাসের 
উল্লেখ করেন। পরে এ সম্বন্ধে বহু গবেষণা 

হয়েছে। সমস্ত প্রশ্নের সমাধান না হলেও মোটা- 
শুটিভাবে কতকগুলি 'নর্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া 
গেছে। রামতারা বা রামী নামে এক রজাঁকনশর 
সঙ্গে চণ্ডনদাসের প্রণয় ছিল এবং সেই প্রেম চন্ডখ- 
দাসের কাব্যে প্রাতীবাম্বিত হয়েছিল এমন মনে 
করা যেতে পারে। চণ্ডীদাসের গান চৈতন্যদেবের 
জানা ছিল এই সত্যট,কু প্রাতীন্চিত হয়েছে । গৌড়ীয় 
বৈষব ধমসাধনায় পরকীয়া বা রসসাধনা-পদ্ধাত 
আধ্যাত্মিক দ্যোতনায় মণ্ডিত হয়ে এই কাঁবর কাব্যে 
প্রকাশত হয়েছে। বাশুলণ দেবী নামাঁটও এই 
কাবর সঙ্গে জাঁড়ত। বাশুলশী িশালাক্ষী দেবীও 
হতে পারেন বা অন্য কোন দেবীও হতে 
পারেন। বসন্তরঞ্জন রায় আঁবিজ্কত 'ভ্রীকৃফ- 
কর্তনের রচায়তা বড় চণ্ডীদাস। এই কাব্যের 
ভাষা ও ভাব দেখে তাঁকে চৈতন্য-পূর্ববর্তী, সম্ভবত 
চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকের লোক বলে মনে 
হয়। শ্রীককীর্তনের পদগূঁলি অত্যন্ত প্রাচীন 
এবং ভাষাও সর্বত্র সুবোধ্য নয়। মাঝে মাঝে এমন 
শ্বাম্যতা-দোষ আছে--বা প্রায় অশ্লশল। কোন 
কোন পাঁণ্ডত চন্ডীদাসকে ছাতনা-বাঁকুড়ার লোক 
মনে করেন। দ্বজ, বড়, দীন ও 'ানছক চণ্ডীদাস 
ইত্যাঁদ নানা ভাঁণতায় কতজন পদকর্তা যে পদ 
রচনা করেছেন তা এখনও নির্ণয় করা যায় 'ন। 
[১,২,৩,২৫,২৬,৬৭] 

চপ্ডীদান ন্যাক্স-তর্কতশীর্থ, মহামহো পাধ্যায় 
(২.৮.১৮৬৬ -১৬.৫.১৯৫৪) হালালিয়া_ ময়মন- 
সিংহ । গুরুদাস বিদ্যারত্র। বারেন্দ্রশ্রেণণর ব্রাহ্মণ 
ও প্রখ্যাত নৈয়ায়িক। প্রথমে স্বগ্রামে কলাপ ব্যাকরণ 
অধ্যয়ন করে ফাঁরদপুর জেলায়, নবদ্বীপে, ভট্টু- 
পল্লীতে ও কাশশতে বিখ্যাত পণ্ডিতদের কাছে 
প্রাচীন ও নব্যন্যায় অধায়ন করেন । কাশশতে তানি 

প্রাচীন ন্যার়শাস্ত্ের ও নবান্যায়শাস্মের উপাধি 
পরীক্ষায় বাত্তসহ স্বর্ণকেয়ব্র ও স্বর্ণপদক 
পুরস্কার পান এবং ন্যায়তশর্থ ও 'তকতপর্থ” 

৯১০ 

7১৪৫৬ ] চচ্দ্াকশোর ন্যায়রত 

উপাঁধ-ভূষিত হন। কর্মজশবনে 'তাঁন টাঙাইলের 
অন্তর্গত সন্তোষের রাণী 'দিনমাঁণ চৌধূরানশ 
প্রতিম্ঠিত বিন্যাফের গ্রামের সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে 
৭ বছর, কাঁশমবাজারের রাণী আন্নাকালশ দেব 
প্রাতঙ্ঠিত বহরমপুর জ্বল টোলে ২১ বছর 
ও নবদ্বীপ গভরনমেন্ট পাকা টোলে ২৪ বছর 
অধ্যাপনার পর অবসর-গ্রহণ করেন। অনেক বছর 
তানি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা”র সভাপাঁত 'ছিলেন। 
তাঁর সম্পাঁদত 'বখ্যাত গ্রন্থের নাম 'কুসমাঞ্জাল- 
কাঁরকা'। ১৯৩০ খডী, তান 'মহামহোপাধ্যায়' 
উপাধি লাভ করেন। [১৩০] 

চন্দ্ুকান্ত তকাণালজ্কার, মহামহোপাধ্যাম্ম নেভে- 
দবর ১৮৩৬ - ২.২.১৯১০) লেরপূর- ময়মনাসংহ । 
রাধাকান্ত সদ্ধান্তবাগ্ীশ। প্রথমে 'পতার 'নকট 
ব্যাকরণ ও স্মৃাতশাস্ত পড়েন, পরে বিক্রমপুরে 
ও নবদ্বীপে স্মৃতি, ন্যায় ও বেদান্ত পাঠ শেষ করে 
“তর্কালঙ্কার, উপাধিতে ভূষিত হন। ১৮৩৩ খু. 
থেকে ১৮৯৭ খু. পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজে অধ্যা- 
পনা করেন। তান এঁশিয়াঁটক সোসাইটির সম্মাঁনত 
সদস্য, বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষদের বিশেষ সদস্য 
ও পরে সহ-সভাপাঁত হন। রাণশ ভিন্লোরিয়ার 
রাজত্বকালের জূুঁবিলশ উৎসবে (১৮৮৭) প্রাচ্য 
বিদ্যায় কাঁতিত্বের জন্য প্রথম যাঁরা 'মহামহোপাধ্যায়' 
উপাধি লাভ করেন 'তাঁন তাঁদের অন্যতম। কাবা, 
নাটক, বোৌদক ব্যাকরণ, স্মাত, দর্শন, ন্যায়, 
অলঙকার প্রভাতি বহ্ বিষয়ে গ্রল্থ রচনা করেন। 
১৮৯৭ খু, কলেজের অধ্যাপনা থেকে অবসর- 
গ্রহণের পর 'তাঁন বেদান্তদর্শনের প্রবন্ধ রচনার 
জন্য কাঁলকাতায় গোপাল বস:-মাল্লক প্রদত্ত বার্ধক 
(& হাজার টাকা) বাঁ্ত পাঁচ বছর ভোগ করেন। 
রচিত ও সম্পাঁদত গ্রন্থ : 'বৈশোষক সনন্রভাষ্য,, 
'কাতল্মছন্দঃ প্রীক্িয়া, “উদ্বাহচন্দ্রালোক', 'শাদ্ধি- 
চন্দ্রালাক", “ওধরেহিকচন্দ্রালোক, প্রভাতি। তাঁর 
সবশ্রেম্ঠ রচনা : গোঁভিল গৃহ্যসত্রের টীকা" । এই 
গ্রন্থ রচনার জন্য তিনি বহু পাশ্চাত্য পাণ্ডত 
কর্তৃক সংবার্ধত হন। [১,৩,৬,২৫,২৬,১৩০] 

চম্দ্রকান্ত বসনাকুর (১৮৬০? - ৪.২.১৯৪৭)। 
পুলিন দাসের অনুগামর্পে বঞ্গভঙ্গ আন্দোলনে 

যোগদান করেন। পরে গুপ্ত বিপ্লব দলে যোগ 
দেন। অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে 
নেতৃত্বদান করে কারাবরণ করেন। ঢাকা জেলা 
কংগ্রেসের সভাপাঁতি ছিলেন। [১০] 

চন্দ্াকশোর ন্যায়রর, মহামহোপাধ্যায় ১২৪১ - 
১৩৩৮ব-) সাহাপুব্র ত্রিপুরা পেরবিজ্গ)। রাম- 
চন্দ্র তকালঞ্কার। রাঢ়ীশ্রেণণয় ব্রাহ্মণ ও লব্ধ- 
প্রতিষ্ঠ নৈয়ায়ক পাঁণ্ডিত। ন্রিপুরা জেলার সৃহখন- 



চন্দ্কুমার ঠাকুর 

পুর, ঢাকার বিক্রমপুর, নবদ্বীপ প্রভাতি স্থানে 
ধবাভন্ন পাঁণ্ডতের নিকট নানা শাস্ম অধ্যয়ন করে 
'ন্যায়রয' উপাঁধ লাভ করেন। অধ্যয়নশেষে স্বগৃহে 
[পতৃপ্রাতান্ঠত চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা শুর; করেন। 
একাদিক্রমে ৬৮ বৎসর তান এই চতুষ্পাঠী পরি- 
চালনা করেন। ১৯৩১ খু, তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' 
উপাধিতে ভূষিত হন। [১৩০] 

চন্দ্রকুমার ঠাকুর (১৭৮৭ - ১৯.৯,১৮৩ ২) 
কাঁপকাতা। গোপীমোহন। পিতার মতই শিক্ষা- 
বিস্তারে উৎসাহশী ছিলেন। ইংরেজী ছাড়াও দেশীয় 
ভাষা ও সংস্কীতিতে আগ্রহ ছিল। গৌড়ীয় সমাজের 
প্রাতিষ্ঠাতাদের অন্যতম । তৎকালীন রাজনশীতি, যথা 
সুপ্রীম কোর্টে আবেদন, ?াবলাতে আবেদন, জুরীর 
বিচার দাব ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করেন। ১৮২৭ 
খএখ. সংপ্রণম কোটের জুরীর সম্মান লাভ 
করেন। [৮] 

চন্দ্র চক্লবরতণ (১৮৮৭ - ১৫.৫.১৯৭১) গৈলা- 
বারশাল। ১৯০৫ খাী. গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ 
দেন। ১৯০৮ খী, পুলিস তাঁকে ধরবার চেস্টা 
করলে প্যারিস হয়ে আমোরকায় পালান। ১৯১৫ - 
১৭ খু. ভারত-জার্মান ষড়যন্তের যে মামলা আমে- 
[রকায় চলে তান তার আসামী 'ছিলেন। 'বিচারে 
তাঁর ৩০ 'দনের জেল ও & হাজার ডলার জারমানা 
হয়োছল। অপর দুই আঁভযুন্ত বাঙালী ছিলেন 
তারকনাথ দাস ও ধারেন সরকার। ১৯১৬ খী. 
[তন জার্মান সরকারের অর্থসাহায্যে সারা এশিয়ায় 
আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। এই সময় 
আমোরিকায় ভারতীয় বিপ্লবী দলগীল অল্তর্্বন্দ্বের 
ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভন্ত হয়ে যায়। ১৯১৭ 
খ:ী, নিরপেক্ষতা আইন লঙ্ঘনের জন্য গ্রেপ্তার হয়ে 
[তান সহযোগশদের নাম প্রকাশ করেন। তাঁর এই 
স্বীকারোন্তর ফলে বখ্যাত স্যানফ্রানীসসকোর 
বিচারে ১০৫ জন ভারতীয় আভযুন্ত হন এবং 
দুই থেকে বাইশ মাস তাঁদের কারাবাস ঘটে। 
চন্দ্র চক্রবতশি মাত্র ৩০ 'দিন কারাবাস করে মস্ত 
পান। পরবতশি জাঁবন বিতাক্কত কারকলাপয্নন্ত। 
কলিকাতায় মৃত্যু। [১৬,৩৫,৭০,১৩৯] 

চন্দ্রচড় তকণচড়ামাশ (১৯শ শতাব্দী) ব্রহ্ম 
শাসন-নদীয়া। নদীয়াধপাঁতি গিরীশচন্দ্রের সময়ে 
€(১৬০২-১৮৪২) এই তাল্নিক ব্রাক্মণ জগদ্ধানী 
দেবীর মৃর্তি প্রচার ও তল্ত থেকে এ দেবীর 
প্জাপম্ধাত 'বাঁধবদ্ধ করেন। এরপর থেকেই 
নদীয়া রাজবংশের চেম্টায় এই পূজা জনসাধারণের 
মধ্যে প্রচারত হয়। 1১] 

চচ্দনাথ বস; (৩১.৮.১৮৪৪ - ১৯/২০.৬, 
১৯১০) কৈকালা--হৃগলী। সীঁতানাথ । কাঁলকাতার 

[৯১৪৬ ] চন্দ্রনারায়ণ ন্যায় পন্ানন 

ওরিয়েন্টাল সোমনারী ও প্রেসিডেন্পন কলেজের 
ছাত্র ছিলেন। ১৮৬৫ খু. 'িব.এ. পরাক্ষায় প্রথম 
স্থান আধকার করেন। ১৮৬৬ খী, হাতিহাসে 
এম.এ. ও পরের বছর তানি ও রাসাঁবহারী ঘোষ 
একসঙ্গে ব.এল. পাশ করেন। কর্মজীবনে বহুবার 
পেশা পরিবর্তন করেছেন : কাঁলকাতা হাইকোর্টের 
উকিল, ছ' মাসের জন্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, 
জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষ, বেঙ্গল লাইব্রেরীর 
সুপারিণ্টেশ্ডেন্ট এবং সবশেষে ১৮৮৭ - ১৯০৪ 
খু, পর্য্ত বাঙলা সরকারের অনুবাদক। শিক্ষা- 
সংক্রান্ত তৎকালীন সকল আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর 
যোগ ছিল। উনাবংশ শতাব্দীতে জাতীয় চেতনা- 
সন্টারকদের অন্যতম ছিলেন। তবে প্রবন্ধকার 
হিসাবেই তানি সমাধক পাঁরচিত। 'শকুন্তলাতত্", 
'সাবি্লীতত্ত", শন্রধারা”, পহন্দ্যত্ব' প্রভাত তাঁর রাঁচিত 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। প্রথম দিকের রচনাবল' 
ইংরেজীতে ও পরে প্রায় সবগ্ীলই বাংলায় গলখে- 
ছেন। উনাবংশ শতাব্দীতে 'হন্দুধর্মের পুনরু- 
জ্জীবনে তাঁর প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য । 'হল্দু ধর্ম- 
কর্ম, সভ্যতা-সংস্কাত, বশেষ করে সাহত্য- 
সমালোচনা সম্পর্কে 'বঙ্গদর্শন', “প্রচার প্রভাতি 
পত্রে সচান্তত প্রবন্ধাঁদ প্রকাশ করতেন। [১,৩ 
$,৭,৮,২০,২৫,২৬] 

চন্দ্রনাথ [মন্র, রায়বাহাদ;র (? - ১৮৯৯) চাঁদড়া 
হুগলী । ১৮৫৫ খ্ী, পূর্তাবভাগে কাজ নিয়ে 
লাহোর-প্রবাসী হন। পাঞ্জাবে শিক্ষাবস্তারে 
উদ্যোগ বাঙালীদের অন্যতম । পাঞ্জাব সরকারের 

শিক্ষাবভাগে যোগদানের পর, সেন্ট্রাল মডেল স্কুলের 
প্রধান শিক্ষক এবং গভর্নমেন্ট বুক [িপোর িউ- 
রেটর হন। অবসর-গ্রহণের পর পাঞ্জাব 'বিশব- 
বদ্যালয়ের সহকারণ রেজিস্ট্রারের পদ পান। স্ত্রী- 
গশক্ষাবিস্তারের চেষ্টায় পর্দানশীল বালকা ও 
মাঁহলাদের জন্য ভিক্টোরিয়া বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন 
করেন। লাহোর কালীবাঁড়র তত্বাবধারক ও ওঁর- 
য়েন্টাল কলেজ কাঁমিটির সম্পাদক 'ছিলেন। পাঞ্জাবে 
শকারপুর ও গুজরানওয়ালায় তাঁর জাঁমদারণ 
ছিল। গুরু নানকের জল্মস্থান 'নানকানা সাহেব, 
তাঁর জাঁমদারীর অক্তর্গত ছিল। [১] 

চন্দুনারায়ণ শ্যারপন্গানন (:-১৮৩৩)। ধানুকা- 

ইদিলপুর--ফাঁরদপুর । কৃফজীবন ন্যায়ালভ্কার ।. 
প্রখ্যাত নৈয়ায়ক পশ্ডিত। পিতা তাঁর শিক্ষাগুরু। 
নব্যন্যায়ে তাঁর রাঁচত “চাল্দ্রনারায়ণী” পান্রকা নব- 
জবশীপাঁদ সমাজে প্রচারিত হয়োছিল। শেষ বরসে 
1তাঁন কাশীতে কাটান। বংশগত প্রেরণাবলে 
পঠদ্দশাতেই ইজ্টমলন্মে সিদ্ধ হয়োছলেন। তাঁর 
শ্রাতান্তত তারামার্ত কাশীতে প্ীজত হয়। প্রবাদ 



চণ্দ্রমণি ন্যায়ভূঘণ 

আছে, মল্মসাধনা ও পাঠ-সমাপনাল্তে তিনি একবার 
ঙলার প্রধান 'বিদ্যাসমাজগুলি পাঁরদর্শন করেন 
এবং সে সময় স্বীয় শাস্তরজ্ঞান দ্বারা নদীয়ার 
শঙ্কর, ভ্রিবেণীর জগন্নাথ ও মুর্শিদাবাদের শ্রেচ্ঠ 
পাঁণ্ডতকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছিলেন। ১৮১৩ 
খু তিনি কাশশ সংস্কৃত কলেজে ন্যায়ের অধ্যাপক 
নিষুস্ত হয়ে আমৃত্যু সেখানে অধ্যাপনা করেন। 
পন্ুকা ব্যতীত তান পৃথক টীকা-ট”পনপ, 
কূস্মাঞ্জীলর টীকা ও ন্যায়সূন্ের বৃত্ত রচনা করে- 
[ছিলেন। কাশীতে অবস্থানকালে রচিত তাঁর এ- 
সন্ল গ্রন্থ বাঙলাদেশে প্রচারিত হয় নি। [২৬,৯০] 

চন্দ্রমাণি ন্যায়ভূষণ €১৯শ শতাব্দী) ইদিলপূর 
ফরিদপুর । পাঞ্জাবকেশরী রণণাজৎ [সিংহের সভা- 
পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কাশশীতে হইাদলপরের 
পঃণ্ডত চন্দ্রনারায়ণের কাছে অধ্যয়ন করেছিলেন। 
১৮৩৯ খ্ডী. রণাঁজৎ সিংহের মৃত্যুর পর তান 
পাশ্চমদেশীয় বহু ছান্রসহ দেশে এসে অধ্যাপনা 
কবেন। কয়েকখান পাত্রকা রচনা করোছিলেন। [৯০] 

চন্দ্রমাধব ঘোষ, স্যার (২৮.২.১৮৩৮ - ২০.১, 
১১২৮) বিক্রমপুর-ঢাকা । দুর্গাপ্রসাদ। কলকাতা 
হাইকোটের লব্ধপ্রাতন্ঠ 'বিচারপাঁত। কাঁলকাতা 
হিন্দু কলেজের পেরে প্রোসডেন্সী কলেজ) ছাত্র 
[হুপেন। বিশ্বাঁবদ্যালয় প্রাতম্ঠার পর প্রথম দলের 
প্রবোঁশকা পরীক্ষোত্তীর্ণদের মধ্যে তিনিও একজন। 
১৮৫৯ খু, আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বর্ধ- 
নানে সরকারী উঁকল নিযুন্ত হন। কিছুদিনের 
জন্য ডেপনাট কালেররের পদে বৃত 'ছিলেন। তার- 
পব দ্বারকানাথ মনের সহকার' হয়ে কলকাতা 
হাইকোর্টে ওকালাঁত শুরু করেন। এই সময়ে 
1তান প্রোসডেল্সপস কলেজের আইনের অধ্যাপকও 
ছিলেন। ১৮৮৪ খা, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার 
সদস্য মনোনীত হন এবং ১৮৮৫ খু. হাইকোর্টের 
বিচারপাঁতর পদ লাভ করেন। গকছুকালের জন্য 
হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপাঁতও হয়ে- 
ছিলেন। তান কাঁলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের ফেলো, 
আইন-বিভাশশয় পরামর্শসভার অধ্যক্র এবং বশ্গাণয় 
কায়স্থ সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এ ছাড়া 
বহুজনাহতকর প্রাতজ্ঠানের সঙ্গে তাঁর ঘানম্ঠ 
যোগাযোগ 'ছিল। [১,৫,২৫,২৬] 

চচ্দ্রম,খী বস্ ১৮৬০ - ১৯৪৪)। ভুবনমোহন। 
দেরাদ্ন প্রবাসী বাঙালশ খীম্টান পাঁরবারের 
কন্যা। কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মাহলা 
এম.এ. ১৮৮৪)। দেরাদুন নোটভ খুশস্টান স্কুল 
থেকে প্রবোশিকা পরণক্ষার অনুমাতি পান ১৮৭৬)। 
জুনিয়র পরীক্ষা বোর্ড প্রবৌশকা মানসম্পন্ন 
ছারী বলে তাঁকে স্বীকার করলেও বঙ্গ মাহলা 

[ ৯৪৭ ] চল্ঃশেখর দাস 

বিদ্যালয় স্বীকার করে নি। ভাইস-চ্যাপ্সেলর 
কর্তৃক টেস্ট পরাঁক্ষার পর দু'জন মাঁহলা, কাদ- 
মবিন বসু ও সরলা দাস, গ্রবৌশকা পরাঁক্ষা দেবার 
অনুমাতি পান (১৮৭৮)। কলিকাতা 'বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের প্রথম প্রবোৌশকা পরাক্ষোন্তীর্ণা নার 
বেথুন স্কুলের কাদীম্বনী বসু (গাঙ্গুল৭ী)। 
সরকার ১৮৭৯ খ়ী, একমাত্র এই ছাত্রীর 
জন্য বেথুন স্কুলেই কলেজ বিভাগ থোলেন। 
চল্দ্রমুখী তখন ফ্রী চার্চ নর্মযাল স্কুলে 
এফ.এ. পড়া শুরু করেন, কারণ বেখুন স্কুলে 
কেবল হিন্দু মেয়েদেরই প্রবেশাধিকার 'ছিল। 
১৮৮০ খত, মিস আযালেন 'ড আযান্রু নাম্নী 
একজন ছান্নীর বেখুন কলেজে পড়ার আধকার 
স্বীকৃত হয়। তখন থেকে বেখুন কলেজ সর্ব- 
ধর্মাবলম্বর জন্য খোলা থাকে । চন্দ্রমুখশ "দ্বিতীয় 
বিভাগে নের্মযাল স্কুল থেকে) ও কাদম্বিনী তৃতীয় 
বিভাগে এফ.এ. পাশ করেন (১৮৮১)। চন্দ্রমুখী 
এরপর বেখুন কলেজ থেকে ১৮৮৩ খ্ঢী. বি.এ. 
এবং ১৮৮৪ খী. ইংরেজী অনার্পসসহ এম.এ, 
পাশ করেন। বেথুন কলেজে অধ্যাপনা 'দয়ে কর্ম- 
জীবন শুরু এবং বেথুন কলেজ 'বিশবাবদ্যালয়ের 
অধীন হলে প্রথম অধ্যক্ষা নিষুন্ত হন (১৮৮৬)। 
১৯০১ খঢী. অবসর-গ্রহণ করেন। স্বামী পাঁন্ডত 
কেশ্বরানল্দ মমগায়েন। অবসর-জীবন দেরাদ্নে 
কাটান। 'তাঁন রসরাজ অমৃতলালের জ্ঞাঁতি (খুল্ল- 
তাত) ভাগনী 'ছিলেন। তাঁর জশবন বাঙলার 
আহন্দু মাহলাদের 'শক্ষা-সমস্যা ও সংগ্রামের 
উজ্জবল নিদর্শন। [৩,৫,৪৬,৫৭] 

চচ্দ্রশেখর কর €(১৮৬১-?)। মির্জাপুর 
যশোহর। বৃত্তিসহ বি.এ. পাশ করার পর প্রাত- 
যোগী পরাক্ষায় কৃতকার্য হয়ে ডেপ্াট ম্যাঁজ- 
স্ট্রেটের পদ পান। পাঠ্যাবস্থায় যুস্তাক্ষরাবহঈন 
'শারদাবকাশ” কাব্যগ্রন্থ এবং পরে অনেকগনীল 
উপন্যাস রচনা করেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ; 
“অনাথ বালক”, “সরবালা', 'সৎকথা', "ছছ আনাজ”, 
“পাপের পাঁরণাম' প্রভাঁত। নবদ্বীপের পশ্ডিত- 
মণ্ডলী কর্তৃক শবদ্যাবিনোদ” উপাধিতে ভূষিত হন। 
কৃফনগরের স্থায়ী অধিবাসী ছিলেন। [৯] 

চন্্রুশেখর কালশ (?-১৩৩২ ব.) পাবনা। 
পাবনায় ও পরে কলিকাতায় হোমিওপ্যাঁথ চিকিং- 
সায় প্রাতিষ্ঠা লাভ করেন। এগলাউঠা সংহতা, ও 
অন্যান্য চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রল্থের রচাঁয়তা। 1৫] 

চন্দ্রশেখর দাপ। একজন যাত্রাওয়ালা । অদ্বৈতা- 

চাষের শিষ্য ছিলেন। তাঁকেই বাঙলাদেশে যাত্রার 
ম্রষ্টা বলা হয়। তাঁর রাঁচত যাল্রা-পালার নাম 
হক়িবিলাস'। পরে এ যাত্রা শেখরণ যাত্রা নামে 



চন্দুশেখর দেব 

প্রাসাম্ধ লাভ করে। হরিবিলাস পালায় তাঁর শিষ্য 

জগদানন্দ “রাই, সাজতেন। [১] 

চল্্রশেখর দেব ১৮১০ - ১৮৭৯) কোম্নগর- 

হুগলণ। হিন্দু কলেজের ছাত্র, সরকারী ডেপটি 

কালেক্টর গছলেন। রামমোহন রায়ের আদ 'শব্য- 

মণ্ডলশর অন্যতম । ব্রাহ্গপমাজ স্থাপনায় (২০৮, 
১৮২৮) প্রধান উৎসাহী, পৌন্তীলকতাবিরোধন 
এবং স্রখজাতর মুক্তিকামী ও িক্ষাবিস্তারে 
আগ্রহ ছিলেন। তিনি 'হন্দু বিনেভোলেন্ট ইন:- 
স্টিটউশনে বহু অর্থ দান করেন। খীম্টান 
'মশনারীদের প্রভাব এড়ানোর প্রচেষ্টায় 'তাঁন 
রাধাকান্ত দেবের সহযোগী ছিলেন। হিন্দু চ্যার- 
টেবুল ইন্স্টিটিউশনের অন্যতম প্রাতিষ্ঠাতা। 
১৮২৩ খপ. ৩নং রেগুলেশনের িরোধতায় 
জংবাদপত্র দলনের প্রতিবাদে অন্যান্য বিখ্যাত ব্যান্তি- 
দের সঙ্গে টাউন হলের সভায় ৫৬.৯.৯১৮৩৫) 

সরকারকে অবহিত করার চেস্টা করেন। এ চেস্টা 
আংাশক ফলপ্রদ হয়। ব্রিটিশ হীণ্ডয়া সোসাইটি 
স্থাপনে (২০.৪.১৮৪৩) উদ্যোগী 'ছিলেন। সে- 

আমলের 'ব্রাটশ রাজনখাতজ্ঞ জর্জ টমসনের 
সঙ্গেও তাঁর হদ্যতা ছিল। রাজনশীতিতে উদার- 
নোতিক ছিলেন। ১৮৫১ খী. 'জ্ঞানোদয়' সংবাদ- 
পন্ন সম্পাদনা করেন। [৪,৮] 

চচ্দ্রশেখর বস; (১৮৩৩ - ১৯০২) উলা-_ 
নদশয়া। কালিদাস। প্রীসম্ধ দার্শীনক পাঁণ্ডত। 
বালো ফারসী, উর্দু ও পরে ইংরেজ শিক্ষা করেন। 
বারশাল সরকারশ জুনিয়র স্কুল থেকে ১৮৫৫ খু. 
জুনয়র বৃত্ত ও প্রাতযোগিতামূলক পরাক্ষায় 
উত্তীর্ণ হয়ে সরকারী পদ লাভ করেন। ব্লমে নীল- 
বভাগের সেরে্তাদার ও রোঁজস্ট্রার পদে উন্নীত হন। 
পরে সরকারী কাজে ইস্তফা 'দিয়ে একজন ইংরেজ 
নীলকরের ম্যানেজার-পদ গ্রহণ করেন। নশল-ব্যবসায় 
বন্ধ হয়ে গেলে স্ট্রযা্ড ব্যাঙের সুপারিপ্টেন্ডেন্ট 
হন এবং সবশেষে দ্বারভাঙ্গা রাজ এস্টেটের 
ম্যানেজার হয়ে 'বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। 
রেভারেন্ড জেমস: সেল সাহেব চম্দ্রশেখরের বিব- 
রণের 'ভান্ততেই নীলচাষীদের উপর অত্যাচারের 
বিবরণ বলাতে পাঠান। বর্ধমানে অবস্থানকালে 
ব্রাহ্ধসমাজ (১৮৫৮), ব্রাহ্মবিদ্যালয় (১৮৫৯), 
ধর্মসংসং সভা ও র্রাহ্ধ ইউনিয়ন, মাইনর স্কুল 
স্থাপন করেন। 'পরলোকতত্ত”, 'সস্টিতত্', 'প্রলয়- 

তত্ব” “বেদান্ত দর্শন' ইত্যাঁদ কয়েকাঁট সালাখত 
উৎকৃষ্ট গ্রন্থের 'তাঁন রচাঁয়তা। তাঁর পূত্রদের মধ্যে 
শাশশেখর, রাজশেখর ও িরশন্দ্রশেখর স্ব স্ব 
ক্ষেত্রে বিখ্যাত। [১,৬,২০,২৬] 

চম্দ্রশেখর বাচস্পাঁত 0১৭শ শতাব্দী) ভ্িবেণণ। 

[ ৯৪৮ 4 চল্দ্রাবতণ 

[শবকৃষ্ণ ন্যায়পণ্ানন ভট্টাচার্য । “দ্বৈতানর্ণয়' গ্রন্থের 
(১৬৪১ - ৪২) রচায়তা চন্দ্রশেখর বাঙলাদেশের 
একজন শ্রেম্ঠ স্মার্ত পাঁণ্ডত 'ছিলেন। জগন্নাথ 
তরকপঞণ্গানন তাঁর ভ্রাতুষ্পত্র। [১,২,৯০] 

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যাকস 0২৭.১০.১৮৪৯ - ১৯, 
১০.১৯২২) নদীয়া । বিশ্বে*বর। বাঙলা স্াহতোর 
একজন যশস্বী লেখক। িছু্দন টোলে সংস্কৃত 
পড়েন। পরে বহরমপুর কলোজয়েট স্কুল থেকে 
প্রবেশিকা এবং প্রোসিডেল্সপী কলেজ থেকে বি.এ, 
পাশ করে বহরমপুর কলোজয়েট স্কুলে এবং 
পঠটয়া ইংরেজী স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৮৮০ 
খুশী, ি.এল. পাশ করে ওকালাঁতি শুরু করেন। 
কিন্তু পশার না হওয়ায় তা ছেড়ে দেন। তখন মহা- 
রাজা মনীন্দ্রন্দ্র নন্দী তাঁকে আমৃত্যু মাঁসক পণ্টাশ 
টাকা বৃত্তি 'দয়ে উপাসনা" পান্রকা সম্পাদনার 
কাজে নিযুস্ত করেন। রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনা-কালে 
তান "বঙ্গদর্শন" পান্রকার সাহত্য-সমালোচক 
িলেন। তাঁর সবশ্রেম্ঠ গদ্যকাব্যগ্রল্থ 'উদত্রান্ত 
প্রেম প্রথমা পত্ষীর অকাল মৃত্যুর পর রঁচিত। 
অন্যান্য গ্রন্থাবলশ : 'মশলা-বাঁধা কাগজ", 'সারস্বত 
কুঞ্জ”, স্ত্রী-চরিল্', “কুঞ্জলতার মনের কথা", 'রস- 
গ্রল্থাবলণী ইত্যাদ। এ ছাড়া 'বাভন্ন মাসিকপন্তে 
প্রব্ধাদ লখতেন। [১,৩,৪,৭,২৬,২৬] 

চন্দ্রশেখর, শাশিশেখর (১৮শ শতাব্দী)। জন্ম- 
স্থান সম্ভবত কাঁদড়া__বীরভূম। কোনও কোনও 
পণ্ডিতের মতে এপ্রা দ্জন অভিন্ন, আবার কারও 
মতে দুই ভাই। খ্যাতনামা পদ-রচাঁয়তা। বৈষব 
দাসের পরবর্তী সময়ের লোক ব'লে 'পদকজ্পতরন? 
গ্রন্থে তাঁদের রাঁচত পদ নেই। [৩] 

চন্দ্রশেখর সেন (১৪.৮.১৮৬১-১৯২০2) 
মালদহ । হারিমোহন। কর্মজীবনে কিছুকাল 'তাঁন 
শিক্ষকতা ও ডান্তারী করেন এবং পরে ব্যারস্টার 
হয়ে আইন-ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। ১৮৮৯ খু, 
পাঁথবী-পর্ষটনে বের হন এবং বহৃদেশ ঘুরে 
“ভূ-প্রদক্ষিণ' নামে এক বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। 
খুব সম্ভব অধ্বানক কালের বাঙালী ভূপর্যটক- 
গণের 'তানিই অগ্রণশ। [১,৫,২৫,২৬] 

চন্দ্রাবতণ ০১৫৫০-?)। পাটবাড়ন-__ময়মন- 
1সংহ। কাব বংশাদাস ভট্াচার্য। িরকুমারী এই 

“দসন্য কেনারাম' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। এ ছাড়া 
পতা বংশঈদাসের “মনসার ভাসানেশর কোন কোন 
অংশও তাঁর রাঁচত। নময়মলাসংহগশীতিকা' গ্রল্ধে 
আছে- চন্দ্রাবতশ পাঠশালার এক সহপাঠশ জয়- 
চন্দ্রকে ভালবাসেন । কিন্তু জয়চন্দ্র ববনণর প্রেমে পড়ে 
মৃসলমান ধর্ম গ্রহণ করায় চন্দ্রাবতী চিরকূমারী 



চরপদাস বাবাজশী 

ধাকেন। তিতা তাঁর জন্য একটি 'শিবমান্দর করে 

আতবাহিত করেন। জয়চন্দ্র পরে ফিরে এসোঁছলেন 
'িন্তু চন্দ্রাবতী তাঁকে গ্রহণ করতে পারেন 'নি। 
জযচন্দ্র নদীতে আত্মবিসজন করলে দুঃখে চন্দ্রা 
বতগও মৃর্ঘতা হয়ে দেহত্যাগ করেন। [১, 
২৫,২৬] 

চরণদাস বাবাজশী €১৯শ শতাব্দী) মহেশ- 
খোলা-_যশোহর । মোহনচন্দ্র ঘোষ। পূবনাম রায়- 

চরণ। জমদারের কর্মচাররূপে নিরীহ প্রজাদের 
উপর অত্যন্ত অত্যাচার করতেন। পরে অন্দশোচনা 
আমে ও অস্তরে বৈরাগ্যের উদয় হয়। তান 
অযোধ্যায় যমুনাতীরে বিখ্যাত বৈষব সাধক শঙ্করা- 
নন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নবদ্বীপ, পুরশী ও অন্যান্য 
স্থানে সাধন-ভজনে কাটান। তাঁর 'শষ্যদের মধ্যে 

অনেকেই বিখ্যাত হয়োছিলেন। [৩৯] 
চাঁদ মাধ (?- ১৯৮৫৬) ভাগনাঁদাহ--সাঁওতাল 

পরগনা । সাঁওতাল বিদ্রোহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক 
চাঁদ মাঝি বিদ্রোহের প্রধান নায়ক সিদু ও কানু 

মাঝির ভাই। ভাগলপুরের কাছে এক ভয়জ্কর 
যদ্ধে তিনি বীরের মৃত্যু বরণ করেন। [&৬] 

চাঁদ মিঞা ৯। সন্দীপের ন্যায়মস্তি-নিবাসশ 
মুন্সী চাঁদ মিঞা ১৮৭০ খু, সন্দীপের চতুর্থ 
বিদ্রোহের নায়ক। তান অত্যাচারী ইংরেজ জাম- 
দারের বিরুদ্ধে সম্দশপের হিন্দু মুসলমান 'নার্ব- 
শেষে সকল কষককে সংগঠিত করে প্রত্যক্ষ 
সংঘর্ষের পথ এড়িয়ে অসহযোগের পথ গ্রহণ 
করেন। তাঁর নির্দেশে কোজঁনের জামদারর সব 

সকল প্রজা সভা-সামাত করে প্রতিজ্ঞা নেয় যে 
তারা জমিদারের আমলা বা আমীনদের কারও 
বাড়তে স্থান দেবে না, খাদ্য-দ্রব্য দেবে না বা 
তাদের কাছে খাদ্য-দ্রব্য ীবক্রী করবে না এবং জাম 
জারপে তাদের কোনও রকম সাহায্য করবে না। 
প্রাতজ্ঞা-ভঙ্গকারণ ব্যন্তির বাঁড়ঘর প্াাঁড়য়ে দেওয়া 
হবে বলেও ঘোষণা করা হয়। তাদের এই সগ্ঘবদ্ধ 

আন্দোলনের ফলে জাঁমদার শেষ পর্ন্তি এক 
কপর্দকও খাজনা আদায় বা অন্য কোনও উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ করতে না পেরে সদলবলে সন্দীপ ছেড়ে 
চলে যায়। এই সময় প্রজাদের কর্তব্য এবং সংগ্রাম- 
কৌশল নির্দেশ করে স্থানীয় ভাষায় রাঁচিত একাঁটি 
ছড়া কষকদের মূখে মুখে সুর সহযোগে গাওয়া 
হত। 1৫৬] 

চাঁদ মিঞ্জা২ (2-১৪.২.১৯৩২)। র্রিপ্রা 
সীমান্তের ওপারে হাসানাবাদ গ্রামে ১৪ ফেব্রুয়ারী 
১৯৩২ খত. জেলাব্যাপশ “কৃষক দিবস" পালন 
উপলক্ষে হাটখোলার পাশের মাঠে ১৫ হাজার 

[৯১৪৯ ] চার্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

কৃষকের জমায়েতের উপর সশস্ পাীলসের গুলি 
চলে । তাতে স্বয়ং জনাব চাঁদ 'মঞ্া (৫০, বাপুয়া- 
পাড়া) সহ জনাব আলশ (8৫, কাদরা), মকরম 
আলশী (৫৫, নাউতলা), সামির্দ্দীন (৬৫, নর- 
পাহিয়া) ও সালমুদ্দীন (৫০, হাসানাবাদ) নিহত 
হন। [১২৮] 

চাঁদ রায় (?- ১৬০১) শ্রীপুর--ঢাকা । বিখ্যাত 
বারো ভু'ইয়ার অন্যতম । ১৪শ শতাব্দীতে কর্নাট 
থেকে জনৈক নিম রায় বর্তমান ঢাকা-বক্রমপদরে 
বসবাস শুরু করেন। তাঁর বংশধর পরাক্রমশালী 
চাঁদ রায় বাদশাহ আকবরের অধশনতা গ্রহণ করতে 
অস্বীকার করে আমৃত্যু স্বাধীনতা রক্ষা করে 
গেছেন। নৌষুদ্ধে পারদর্শী অসাধারণ বীর চাঁদ 
রায়ের রাজধানী ছিল শ্রীপুর। অন্যতম ভূইয়া 
কেদার রায় তাঁর জাতা। [১,২,৩,২৫,২৬] 

চাম্পা গাজশী। ছতরপট/য়া--চট্রগ্রাম। আবদুল 
কাদের । 'রাগনামা” ও "তালনামা' গ্রন্থে তাঁর রাঁচত 
বহু সঙ্গীত মাঁদ্রত আছে। 'াঁদ আসে প্রাণ 
[পয়া/হয়ার উপরে থুইয়া/এই রুপ যৌবন দিমু 
ঢাঁলি”-এই গণতাঁট সমাধক প্রাসদ্ধ। [৭5৭] 

চারচন্দ্র ঘোষ (9.২.১৮৭৪ - ১০,৯,৯১৯৩৪)। 

কলিকাতা হাইকোর্টের 'বচারপাঁতি ও স্বদেশ- 
প্রেমিক । িচারপাঁতির পদ লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত 
তান সরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্থাঁপত 'মডারেট' 
দলের সম্পাদক গছিলেন। “পার্টশন অফ বেঙ্গাল' 
নামক পূস্তিকায় তিনি বঙ্গভঞ্গের তশব্র প্রাতবাদ 
করেন। পরবর্তী কালে তিনি 'বেঞ্গলণ', 'অমৃত- 
বাজার' প্রভৃতি পন্রপান্নকায় দেশপ্রেমমূজক বহু 
প্রবন্ধ লেখেন। তিনি চেয়োছিলেন ভারতবাসনর 
মধ্যে শিক্ষার প্রসার যে 'িক্ষা পেয়ে ভারতবাসী 
পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবে। বিচারক 
হিসাবে তান ছিলেন স্বাধশন চিন্তার আঁধকারাী। 
বর্তমানে শাসন-বভাগ থেকে 'বিচারশবভাগ পৃথক 
হয়েছে, কিন্তু এ চিন্তা তখনকার দিনে চারুচন্দ্ের 
মধ্যেও ছিল। তান ২০ ডিসেম্বর ১৯১৩ খ্যী. 
লণ্ডনের ণনউ স্টেট্সম্যান' পান্রিকায় 'সেপারেশন 
অফ একাকিউটিভ আ্যাপ্ড জ্যাভাঁসিয়ার' নামক 
প্রবন্ধ গলখে এই ব্যবস্থার দাঁব করোছলেন। তান 
এশয়াটক সোসাইটির সভাপ্পাতি 'ছলেন। [১৬] 

চার্চচ্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩১.১২.১৮৭৭ - ৫১১, 
১৯৫৪) কলিকাতা । অভয়চরণ। বাল্য-শিক্ষা ভবানশ- 
পুর লশ্ডন মিশনারশ স্কুলে। মাতুলালয়ে নানা 
অস্যাবধার জন্য পড়াশনা হয় নি। ভাল ফুটবল 
খেলোয়াড় ছিলেন। ১৯ বছর বয়সে বিবাহের পর 
মার্টন কোম্পানীতে পারচেসিং বিভাগে চাকরি 
করে বাজার-সম্পর্কে আভজ্ঞতা অঞ্জন করেন। 



চার্চন্দ্র দত্ত 

৯৯০১ খএখ. মেক্রোপলিটান ত্রোডং কোং নামে ছোট 
একাঁটি মনিহারী দোকান খোলেন । ক্রমেই শ্রীবৃদ্ধি 
হয় এবং ১৯০৪ খ্ী. বৃহত্তর আবাসে ব্যবসায় 
স্থানান্তরিত হয়। বঙ্গভগ্গাবরোধশ আন্দোলনের 

সময় থেকে দেশী জিনিস যথা, মোষের শিঙের 
চিরুনী, আলুর (সেলুলয়েড) চুড়ী প্রভাতির 
পাইকারী বাবসায় আরম্ভ করেন। ১৯১০ খ্ড, 
ঈস্টার্ণজাপান ঘ্রেডিং কোম্পানী নামে আর একটি 
কোম্পান? প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১২ খু, বিলাতের 
জেমস হি্ক-স- আ্যান্ড সল্স কোম্পানীর ভারত- 
বষেরি সোল এজেন্ট হন। 'বেঙ্গল গ্লাস ওয়াক্স, 
স্থাপনে হেমেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে সহযোগিতা 
করেন। প্রথম মহাযুদ্ধে বিলাতী দ্রব্যের আমদানি 
কম হওয়ার সুযোগে কলম, মাথার কাঁটা, চামড়ার 
ব্যাগ প্রভাতি নানাবিধ জিনিসের কারখানা স্থাপন 
করেন। ১৯২১ খ্যী, অসহযোগ আন্দোলনে যোগ 
দেন। ১৯১৫ খ্যী. থেকে দক্ষিণ কলিকাতায় ও 
কঁলিকাতার উপকণ্ঠে জলা ও জঙ্গল-পাঁরপূর্ণ 
স্থান বাসোপযোগণ করে তুলতে সচেষ্ট হন। 
১৯৩২ থ্ী, জে. দিস. গলস্টোন ও মাঁঞ্গরাম 
বাঙ্গুরের সঙ্গে জাঁমর উন্নয়ন ও বাসগৃহ নির্মাণের 
একাঁট প্রাতষ্ঠান গঠন করেন। টাঁলগঞ্জের জলা 
ও জঙ্গলাকীর্ণ অণ্চল বসাঁতর উপযোগী করে 
সুবিধাজনক সর্তে মধ্যাবন্তদের মধ্যে তিনি বন্দো- 
বস্ত করে দেন। এই উপলক্ষ্যে গঠিত 'চারুচন্দ্ু 
এস্টেটস্ প্রা. লি” শাপুরে 'অভয় পাক”, বেলুড়ে 

পুরে 'চারচন্দ্র পল্লী' ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র নিমাণ করে 
নগর পরিকল্পনায় অগ্রণশ হয়। অন্যান্য বহু িল্প- 
প্রাতিষ্ঠানের সঙ্গেও তান যুন্ত িলেন। বায়ো- 
কোমিক চিকিৎসায় আগ্রহ হয়ে মাতামহণর নামে 
স্বগৃহে 'অন্নদা দেবা দাতব্য চিকিৎসালয়, প্রাতচ্ঠা 
এবং ১৯৩২ খী. ভবানীপূরে পিতার নামে 
নঅভয়চরণ " ও স্বগ্রামে মাতার নামে 

'ভবতারিণী অবৈতানিক প্রা্থামক বিদ্যালয়, স্থাপন 
করেন। ১৯৪৩ খ্তী, বঞ্চাভাবা ও সংস্কৃতি 
সম্মেলনে জনশিক্ষা বিভাগের সভার্পাত 'ছিলেন। 
বহ, জনাহতকর কাজের সঙ্গে যান্ত ছিলেন এবং 
নানা প্রতিষ্ঠানে অর্থসাহাধ্য করতেন। মৃত্যুর পর 
তাঁর নামে চারূচন্দ্র কলেজ" প্রাতস্ঠিত হয়। কি- 
কাতায় একাধিক রাস্তা ও একাঁট বাজার তাঁর 
নামাঞ্চকিত। [৮২] 

টার,চল্্ দত্ত (১৮৭৭ - ১৯৫২) কুচাবহার। 

দেওয়ান কালীনাথ। বাল্য-শক্ষা কুচাবহারে। সেখানে 
[তিনি শিকারও [শখেছিলেন। কাঁলকাতা প্রোস- 
ডেচ্সী কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে ১৮৯৫ 

[ ৯৫৬০ ] চারনচচ্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

খু, বিলাত যান। ১৮৯৭ খুশী. আই.সি.এস. 
হয়ে বোদ্বেতে প্রথমে ম্যাজিস্ট্রেট ও পরে জজ 
হন। এখানেই দেশসেবার কাজে অন:প্রাণত হয়ে 
জনসেবা সম্ঘ এবং শিল্প ও ব্যায়ামের কেন্দ্র 
স্থাপন করেন। ঠানায় খাঁষ অরাবন্দের স্গে 
পরিচিত হয়ে অরাঁবন্দ-স্থাঁপত ভবানন মান্দরের 
কর্মী 'হসাবে কাজ করেন। অরাঁবন্দ গ্রেপ্তার হলে 
অরাঁবন্দের স্গে যোগাযোগ রাখার কারণে স্বগ্রামে 
দু” বছর অল্তরীণ থাকেন। ১৯১০ খস. তান 
বোম্বাই অণ্ুলে পূর্বকাজে ষোগ দেন এবং ১৯২৫ 
থু, অবসর-গ্রহণ করেন। বিপ্লবী গুপ্ত সংস্থা 
কর্তৃক আঁভযান্ত অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট িংস্- 
ফোর্ডের বিচারসভায় চারুচন্দ্র একজন বিচারক 
ছলেন। ১৯৩১ খপ. “্পারচয়' পাল্রকা প্রাতান্ঠিত 
হলে তার স্গো ঘাঁনম্তভাবে যুক্ত হন। এই পাত্রকায় 
কর্মজীবনের আভিজ্ঞতা সংবালত আত্মজশবনধ 
“পুরানো কথা' লিখতে থাকেন। পরে এই আত্ম- 

১৯৪০ খু. পাঁণ্ডচেরী আশ্রমে যোগদান করেন। 

পাঁণ্ডচেরীতে মৃত্যু । রাঁচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য 
গ্রন্থ : কিফণরাও” গেজ্পসমীষ্ট), 'দেবার্, প্দুনিয়া- 
দার", 'মায়ের আলাপ", “পুরানো কথা-উপসংহার' 
প্রভৃতি [৩,৫,৭০] 

চার;চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১১.১০.১৮৭৭ - ১৭. 
১২.১৯৩৮) চাঁচল-মালদহ। গোপালচন্দ্র। আদি 
নিবাস যশোহর জেলা । ১৮৯৯ খু, প্রোসডেল্সণ 
কলেজ থেকে িব.এ. পাশ করেন। সাহ'ত্যিক 

সংস্কৃত সাহত্যের সমালোচক 'হসাবে। ইন্ডিয়ান 
পাবালাশিং হাউস-এ যোগ দিয়ে পৃস্তক-প্রকাশন- 
ব্যাপারে কৃতী সম্পাদক ও অনুবাদক 'হসাবে 
[িশেষ প্রীতষ্ঠা অজর্ন করেন। কিছুকাল 'ভারতখ' 
পান্ুকার সম্পাদক ছিলেন। 'প্রবাসখ'র সহ-সম্পাদক 
1হসাবে সমাধক পাঁরাচাত লাভ করেন। প্রবাসপতে 
প্রকাশিত 'মরমের কথা" তাঁর প্রথম মৌলিক ছোট 
গল্প। বাংলা ভাষা ও শব্দতত্বে দক্ষতা 'ছিল। 
১৯১৯ খ্ী তান কলিকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ে বাংলা 
ভাষার অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। ১৯২৪ খপ. 

অধ্যাপক 'নয্স্ত হন। 



চারচন্দ্র বস, 

হাকাব ভাসের “আবিমারক' নাটকের এবং কয়েকাঁট 

উপন্যাস ও কিশোরপাঠ্য গ্রন্থের সার্থক অনুবাদ 
করেন। ভাতের জল্মকথা" তাঁর একটি 'বশেষ 
উল্লেখযোগ্য শিশৃপাঠ্য গ্রল্থ । রবীন্দ্রর্চা ও গবেষণা- 
মূলক 'রবি-রশ্ম' গ্রন্থের জন্য বাঙালী তাঁর নিকট 
গচরকৃতজ্ঞ। "মহাভারত", বষুপুরাণ”, শন্যপুরাণ, 

'কৃবিকঙ্কণ চন্ড+* প্রভৃতি গ্রন্থের সঙ্কলন ও 
সম্পাদনা করেন। তিনি ঢাকা 'বশববিদ্যালয়ের 
সাম্মানক এম.এ. ১৯২৮)। [৩,৬,৭,২৫,২৬] 

চারূচন্দ্র ৰস; ১৮৯০ - ১৯.৩.১৯০৯) শোভনা 
-খুলনা। কেশবচন্দ্র। শীর্ণ, দূর্বলদেহ, তরুণ- 
র্যস্ক চারুচন্দ্রের ডান হাত জল্মাবাধ অসাড় 
ছিল৷ পুলিসের উকিল আশুতোষ বি“বাস িবপ্লবী- 
দের সম্পর্কে মামলায় সরকার পক্ষে নিযুস্ত হতেন। 
বিপ্লবীরা তাঁকে হত্যা করার সগ্কজ্প করলে চারু- 
5ল্দ এ কাজের ভার নেন। তান অসাড় হাতে িভল- 
বার বেধে বাঁ হাতে গাল করে কোর্ট-প্রাঙ্গণে আশু 
দন*বাসকে হত্যা করেন ১০.২.১৯১৯)। তাঁর ওপর 
প্রচণ্ড অত্যাচার চালিয়েও পুলিস কোন কথা আদায় 
করতে পাবে নি । মান্র বলোছিলেন : 'ভবিতব্য ছিল 
আশ আমার হাতে নিহত হবে-আম ফাঁসিতে 
মরবো, আশু দেশের শন্নু তাই হত্যা করোছি। 
ফাঁসিতে মৃত্যু) [৩৫,৪২,৪৩,৭০] 

চারচন্দ্র ভষ্রীচার্য (২৯.৬.১৮৮৩- ২৬.৮, 
১৯৬১) হ'রিনাঁভি- চাব্বশ পরগনা । বসন্তকুমার ৷ 
কাঁলকাতা 'বিশবাবদ্যালয় থেকে পদার্থাবদ্যায় এম.এ. 
পাশ করে (১৯০৫) প্রোসডেল্সপী কলেজে অধ্যা- 
পনা করেন ১৯০৫ -৪০)। সাহত্যক্ষেত্রে তাঁর 
অমর অবদান রবীন্দ্রনাথের বাংলা রচনাসমূহের 
সংগ্রহ-গ্রল্থ “রবীন্দ্র রচনাবলণ"র প্রকাশনা (প্রথম 
প্রকাশ ১৯৩৯)। িশবভারতার গ্রল্থন 'বভাগ তরি 
দক্ষতায় সুলভে বশ্বাবদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা' 
প্রকাশের ব্যবস্থা করে। তাঁর মৌ'লক প্রাতিভার 
পাঁরচয় পাওয়া যায় সহজ, সরল ও হৃদয়গ্রাহী বাংলা 
ভাষায় 'বিজ্ঞানগ্রল্থ রচনায়। বৈজ্ঞানক আঁবচ্কার 
কাঁহনণ, 'নব্যাবজ্ঞান, 'বাঞ্গালশর খাদ্য", শবশ্বের 
উপাদান", প্তাঁড়তের অভ্যুত্থান”, ব্যাধির পরাজয়” 
“পদার্থাবদ্যার নবষুগণ প্রভাতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রল্থ। 
“বজ্ঞান প্রবেশ' ও “পদার্থবিদ্যা, গ্রল্থ রচনার মাধামে 
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পাঁরষদের পক্ষ থেকে বাংলায় 
বিজ্ঞান প্রচার চেষ্টার সূচনা করেন। এ ছাড়া নানা 
প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞাঁনক 
আঁবম্কারকে সাধারণ্যে পরিচিত করেন। তাঁর 
রচিত 'কবিস্মরণে' একখানি রসমধ্র স্মৃতিচারণ- 
গ্রল্থ। বঙ্গ-রষ্গমন্টের 'বিবরণ-সংবাঁলত “অথ- 
মটঘাঁটত, গ্রম্থ 'তাঁনি ছদ্মনামে রচনা করেন। কয়েক 

[ ১৫১ ] চারু মজুমদার 

বছর "ভাণ্ডার, পাত্রকা এবং আমত্যু 'বসুধারা' 
পান্রকার সম্পাদক ছিলেন। বিজ্ঞান পাঁরষদে তাঁর 
রাজশেখর স্মৃতি বন্তৃতা 'পরমাণু 'নউক্রিয়স' 
বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনার অন্যতম মূল্যবান্ 
সংযোজন । [৩] 

চারচক্দ্র ম্তর (১২৮৬ -৭.১.১৩৫০ ব.) 
কাঁলকাতা। আঁ নিবাস আঁটপুর- হুগলী । 
চন্দ্রনাথ । এম.এ.ব.এল.। "যমুনা ফেণীন্দ্রনাথ 
পালসহ, ১৩৩০ ব.), 'সঙ্কজ্প' অমূলাচরণ 'বিদ্যা- 

ভূষণসহ, ১৩২১ ব.) প্রভাতি পাকার সম্পাদক 
এবং "মানসী ও মর্মবাণশ” ও “পণ্গপুষ্প, পাকার 
সহ-সম্পাদক ছিলেন । "বঙ্গীয় মহাকোষ' সম্পাদনা 
করেন। রাঁচত গ্রল্থ : গৌড় ও পাশ্ডুয়া”। [8,৫] 
চারযন্রত বাক্স (১৮৮৬ - ২৬.১১.১৯৫১) পাটনা। 

মাহমানাথ। মোঁড়ক্যাল কলেজের কৃতী ছান্র। 
এম.ব. পাশ করে উন্ত কলেজে শারীরাবিদ্যা 
ভাগের ডেমন্স্ট্রেটাররূপে কাজে যোগ দেন এবং 
প্রাণ-রসায়ন বিষয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণা করেন। 
করনে ম্যাকের সঙ্গে ডায়াবাটিজ ও খাদ্যবিষয়ে 
গবেষণা করে প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৯৩৫ খুশি, 
থেকে ১৯৪১ খী. পর্যন্ত ক্যাম্বেল মোডক্যাল 
স্কুলে শারীরাবদ্যার শিক্ষক 'ছিলেন। বেগগল ইমিউ- 
নাটর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভিপথোরয়া আযাশ্টিউকবঁসন 
প্রদ্তৃত করেন। পরে তিনি 'নিজে বেষ্গল বায়ো- 
কেমিক্যাল ল্যাবরেটারর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বহু 
ছাত্র-ছাত্রী উত্তর-জশীবনে কৃতণ 'াকৎসকের মর্যাদা 
পেয়েছেন। [৩] 

চার; মজুমদার 6১৯১৫ - ২৮.৭.১৯৭২) 
হাগ্রিয়া-রাজশাহশী। বীরে*বর। মধ্যদ্বত্বভোগশ 
ভূম্যাধিকারী পাঁরবারে জল্ম। 'শালগ্যাড় বয়েজ 
হাই স্কুল থেকে ১৯৩৩ খহশ. ম্যাট্রিক পাশ করে 
পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে ভার্ত হন। ক্রমে সাম্য- 
বাদ ভাবধারায় অনন্প্রাণিত হয়ে কৃষক সংগঠনে 
মনোনিবেশ করেন। ১৯৩৬ খুশি, তাঁর কর্মক্ষে্র 
দিল জলপাইশাড় জেলা। "তান ব্রিটিশ শাসনের 
সময় ৬ বছর আত্মগোপন করে থাকেন। এই সময় 
কম্যনিস্ট পার্টির সদস্যপদ পান। ১৯৪২ খই. 
জলপাইগৃঁড়তে গ্রেপ্তার হয়ে দুই বছর নিরাপত্তা 
বন্দরূপে থেকে ১৯৪৪ খু. মুক্ত হন। উত্তরবঙ্গে 
ফিরে গিয়ে চা-বাগানের শ্রাীমক সংগঠনে আত্মনিয়োগ 
করেন। ১৯৪১৯ খ্ী, ভারতের কম্যানস্ট পার্ট 
বে-আইনশ ঘোষিত হলে নিরাপত্তা আইনে গ্রেশ্তার 
হন। ১৯৫২ খ্যী, ম্যান্ত পেয়ে পার্টির সহকাঁর্মণশ 
লীলা সেনগুস্তকে বিবাহ করেন। অতঃপর তরাই 
অণ্চলের কৃষকদের মধ্যে কাজ করতে থাকেন। 
১৯৫৭ খ, নক-শালবাঁড় অণ্তলের কেন্টপুরে 



চার, 

চা-বাঁগচার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করে গ্রেপ্তার 

হন। ৪ মাসের জন্য কারারুদ্ধ হলেও পরে কৃষক 

পক্ষের জয় হয়। এই সময় থেকে তাঁকে কৃষক 

পক্ষের হয়ে বহু মামলা পাঁরচালনায় সওয়াল-জবাব 
করতে দেখা যায়। এ সব মামলা অনেক সময় 
নজ অর্থব্যয়ে চালাতেন। ৯৯৬২ খন, নির্বাচনে 
[শালগাঁড় কেন্দ্রে প্রাতিদ্বান্দিতা করে কংগ্রেস 
প্রার্থীর কাছে পরাজিত হন। এই বছর ভারত-চান 
যৃদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে কম্যনিস্ট পার্টিতে মত- 
দৈধধ দেখ দেয়। 'তাঁন ভারতরক্ষা বিধানে গ্রেপ্তার 
হন। মত্ত পাওয়ার পর ১৯৬৩ খী, থেকে চীনের 
রাষ্ট্রগুরু মাও-সে-তুংএর আদর্শে প্রভাবিত হয়ে 
ওঠেন। ১৯৬৫ খুশী. পাক-ভারত যুদ্ধের পারি- 
প্রোক্ষতে গ্রেপ্তার হন। এই বছরই একটি সার্কুলার 
প্রচার করেন, যা পরে মাক্সসবাদী কময্যানস্ট পার্টির 
[০1১/6014)] নেতৃবৃন্দ কর্তৃক আপত্তিকর বলা হয়। 
১১৬৬ খুশী. পুলিস হেফাজতে তিনি হাসপাতালে 
স্থানাম্ভারত হন এবং এই বছরই ম্দান্ত পান। 
১৯৬৭ খী,. পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে কংগ্রেসের 
পরাজয় ও যুন্ত বামপল্থী ফ্রুট কর্তৃক সরকার 
গঠন বিষয়ে ০161) দলের নেতৃত্বের সঙ্গ 
বিরোধ শুরু হয়। এই [রোধ থেকে ক্রমে কম্যানিস্ট 
কনসোলিডেশন ১৯৬৮) ও শেষে ১৯৬৯ খল, 
১ মে কম্যানস্ট পার্টি মার্কসবাদী-লোননবাদী 
[০৮107117)] দল গঠন করে একজন সাধারণ কৃষক 
কর্ম থেকে সারা ভারতে সর্বাঁধক উচ্চাঁরত নামের 
বিপ্লবশী নেতার্পে পাঁরচিত হন। সাধারণভাবে 
এই দলটি নকশালপল্থণ নামে পারাচিত। নক-শাল- 
বাড়তে প্রকৃত কষকদের জাঁমর মালকানা লাভের 
আন্দোলন থেকেই এই নামের উৎপাঁন্ত। ১৯৬৯- 
৭১ খশ. প্রায় দুই বছর এই নবগঠিত দল পাঁশ্চম- 

বাঙলার সব চেয়ে পরাক্তান্ত, সুগঠিত এবং মার- 
মূখ বিপ্লব দলরূপে বর্তমান ছিল। এই দলের 
প্রভাব বহার, অল্প্রদেশ প্রীত অন্যান্য রাজ্যে 
ছাঁড়য়ে পড়ে। চলাতি সমাজ-ব্যবস্থার আশু আমূল 
পাঁরবর্তনের আশায় বেশ কিছ প্রাতিভাবান যূবক- 
যুবতী এই দলের শীল্তবৃদ্ধি করেন। কিন্তু তাঁর 
নদেশে কাঁষাবস্নব এবং রাজনোতক আন্দোলন 
ক্রমশ শহরাঞলে ব্যান্তগত হত্যা, বরেণ্য দেশনেতা, 
শিক্ষাবিদ ও মনীষীদের মৃতিভাঙা, স্কুল-কলেজ 
পোড়ানো প্রভাতি বিকৃত আন্দোলনে পর্যবসিত হয়। 
প্রথম দিকে চীন প্রকাশ্যে 09 07.)-এর কাঁষ- 
বিপ্পবের নীতি সমর্থন করলেও পরে তাদের কর্ম 
পন্ধাতর সমালোচনা করে। এই সমালোচনা এবং 
নিজস্ব আভজ্ঞতার 'ভীত্ততে ০৮101.) ক্রমশ 
কয়েকাঁটি উপদলে ভাগ হতে শুরু করে। সরকার 

[ ৯৫২ ] চানক, জৰ 

এই দলটির বিরুদ্ধে আতি কঠোর দমন-নশীত প্রয়োগ 
করেন। এই ব্যাপারে দলের বহু কমর নিহত এবং 
অনেকে কারারুদ্ধ ' হয়; প্বীলস এবং অনেক 
সাধারণ লোকও মারা পড়ে । ১৯৭ ২ খুব. 'নর্বাচনে 
কংগ্রেস দল ক্ষমতায় আসেন। ১৬.৭.১৯৭২ খুব, 
[তিনি গোপন আবাস থেকে গ্রেপ্তার হন। ২৬ 
জুলাই ১৯৭২ খ্ী, ভোরে হৃদরোগে তাঁর মতত্যু 
হয়েছে বলে সরকারপক্ষ ঘোষণা করেন। [১৬] 

চারু রায় (৬.৯.১৮৯১০ - ২৮৯১৯৭১) বহরম- 
পুর। আদ [নবাস--পাবনা। শ্যামাচরণ। ১৯১১ 
খু, তান বহরমপুর থেকে ম্যান্রিক ও ১৯৯৮ খী, 
কাঁলকাতা প্রেসিডেন্সপী কলেজ থেকে বি.এস-স. 
পরীক্ষা পাশ করেন। ছোটবেলা থেকেই [চন্রকলানু- 
রাগশ ছিলেন। বহরমপুরে ভাস্কর ব্জ পালের কাছে 
চিন্নকলা বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ করেন। স্নাতক হয়ে 
চিত্রকলায় মনোনিবেশ করেন ও ইণ্ডিয়ান সোসাইটি 
অফ ওাঁরয়েন্টাল আর্টের সঙ্গে যুন্ত হন এবং 
আঁঙ্কত ছাঁব প্রকাশ করতে থাকেন। 'কিল্তু 'চন্র- 
কলায় অর্থাগম না হওয়ায় বার্ড কোম্পানঈতে চাকার 
নেন। এই সময়ে তিনি "ভারতী, পান্রকা আফসের 
সাহাত্যক ও গাঁণজনের আসরের অন্যতম সভ্য 
ছলেন। ১৯২২ খু. আনন্দবাজার পাত্রকায় যোগ- 
দান করেন। িছুঁদন সম্পাদকীয় 'বভাগে কাজ 
করার পর দৈনিক বাংলা পন্িকায় ব্যঙ্গাচন্রাগ্কন 
শুরু করেন। ৯৯২২ - ২৭ খু. পর্য্ত “স-আর,' 
নামে আঁঙ্কত ছাবগুলির মাধ্যমে বাঙলাদেশে 
বিখ্যাত ব্যগ্গচিন্রীশাল্পর্পে পাঁরাঁচিত ও সমাদৃত 
হন। রঙ্গমণ্টের সঙ্গেও তাঁর সংযোগ ছিল । "মুক্তার 
মুন্ত' নাটকে শিল্প-নিদেশকরূপে খ্যাতি অর্জন 
করেন। 'শাশরকুমার ভাদুড়ীর “সীতা" নাটকের 
তান শিল্প-নিদেশিক 'ছিলেন। এ ছাড়া 'ধাঁষর 
মেয়ে' ও শ্রীকৃষ্ণ নাটকের 'শিজ্প-নিদেশনা দেন। 
১৯২৫ খু. আত্মীয় ও সহপাঠ হমাংশু রায়ের 
আহ্বানে "লাইট অফ এঁশয়া'র শিল্প-নিদেশিক- 
রূপে চলাচ্চন্র জগতে প্রবেশ করেন। পরবতী 
শসরাজ” ছবির শিল্প-নদেশক ও আঁভিনেতা, 
১৯২৮ খটী, ওর থ্রো অফ এ ডাইস' ছাঁবর নায়ক 
এবং ১৯৯২৯ খু, 'লাভস অফ এ মোগল "প্রল্স' 
ছবির পাঁরচালক হন। তাঁর পাঁরচাঁলত অন্যান্য 
ছার : শঁবগ্রহণ, "চোরকাঁটা”, গ্বামশ”, পকংবদল্তশ” 
'পাঁথক' “ডাকু কা লেড়ক+, প্রভাঁতি। তাঁর আভনীত 
ছবিগুলিতে তাঁর স্ব মায়াদেবীও অভিনয় করতেন। 
তান প্রথম বাংলা চলাচ্চন্-বষয়ক পাঁত্রকা 'বায়- 
স্কোপ'এর সম্পাদক 'ছিলেন। [৯৬] 

চার্নক, জব €(-১০.১.১৬৯৩) ইংল্যান্ড। 
কলিকাতা নগরণর প্রাতষ্তাতা জব চারনকের 



বৃচস্্াপ্রয় রারচোধ্যরণী 

প্রথম জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। 
১৬৫৫/৫৬ খ, ভারতবর্ষে এসে তিনি ঈস্ট 

ও পাটনা কুঠিতে কাজ করেন। বাঙলায় নিয্দস্ত 
কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে তাঁর পদাধকার 
ছল 'দ্বতীয়। কাশমবাজারে অবস্থানকালে তাঁর 
সঙ্গে মোঘল সরকারের সংঘষের সূত্রপাত হয়। 
দেশীয় ব্যবসায়ীদের আভযোগক্রমে চারন্নক ও অন্য 
কয়েকজন কোম্পানীর কর্মচারীর অর্থদণ্ড হয়, কিন্তু 
নবাবের আদেশ অমান্য করে তান গোপনে হুগলী 
কৃঠিতে গ্রোপ্রল ১৬৮৬) পলায়ন করে িছাঁদন 
নানাস্থানে ঘুরে বেড়ান। ২৪.৮.১৬৯০ খর, 
তিনি সদলে সৃতানুটিতে প্রবেশ করে ইংল্যান্ডের 
জাতীয় পতাকা প্রোথিত করেন। এ দনাঁটিকে কাঁলি- 
কাতা মহানগরণর প্রাতিষ্ঠা-দিবস বলা যায়। এর 
আগেই শেঠ, বসাক প্রভাতি বাঙালশী ব্যবসায়ী এবং 
আমেনি বয় ও পতু্গিঈজ বাঁণকরা এখানে বাস করত। 
১০.২,১৬৯১ খী. সম্রাট আওরঙ্গজেবের ফরমান 
অনুসারে বার্ষিক ৩ হাজার টাকার 'বাঁনময়ে ঈস্ট 
ইঁণ্ডয়া কোম্পান বাণজ্যের সুবিধা পায়। চাক 
কোনাঁদন কোম্পানীতে উচ্চপদ পান 'ি। বহ্বা্দন 
বাঙলায় বসবাস করার ফলে 'তাঁন কিছ 'কছু 
বাঙালী আচার-ব্যবহার গ্রহণ করেন । জনশ্রাত আছে, 
পাটনা কুণ্ঠিতে বসবাসকালে এদেশীয় এক বিধবা 
রমণীকে সতাঁদাহ থেকে উদ্ধার করে বিবাহ করেন 
(আনু, ১৬৭৮) ও উত্ত স্ত্রীর গভে তাঁর 'তন 
কন্যার জন্ম হয়। চার্নকের পৃবেহি স্বী মারা যান। 
কাঁলকাতার সেন্ট জন্স চার্চের সমাধক্ষেত্র 
তাঁদের সমাঁধ িদ্যমান। [৩] 

চিত্তীপ্রয়া রায়চৌধরণ 02-৯.৯.১৯১৫) 
মাদারপুর- ফাঁরদপুর। গুপ্ত বিপ্লবী দলের সভ্য 
এবং ফরিদপুরের বিপ্লবী নেতা পূর্ণ দাসের 
সহকর্মী ছিলেন। ১৯১১৩ খুখ. ডিসেম্বর মাসে 
প্রথম ফাঁরদপুর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হিসাবে 
গ্রেপ্তার হয়ে পচি মাস জেল খাটেন। ১৮ ফেব্রুয়ারণ, 
১৯১৫ খী, 'িতনি কাঁলকাত্া 'বশ্বাবদ্যালয়ের 
কনভোকেশন দিবসে রাস্তায় কর্তব্যরত পুলিস 
ইন্স্পেন্টর সুরেশ মুখার্জীকে কয়েকজন সহকমশির 
সাহাযো হত্যা করেন। বিপ্লবী যতীন মুখাজশীর 
সহকমশি হিসাবে জার্মীনী, জাপান, আমোরকা ও 
ডাচ ইস্ট ইশ্ডিজ থেকে অস্তশস্ত্ আমদানশ 
প্রচেম্টায় অংশগ্রহণ করেন। বাঘা ঘতশন পাঁরচালত 
বুড়ী বালামের যুদ্ধে পাঁলসের গুঁলতে 'িনহত 
হন। [১০,৪২,৪৩,১৩৯] 

1চত্তরঞ্জন গোস্বামশ ১২৮৮- ১.২.১৩৪৩ ব.) 
শান্তিপৃর-নদশয়া। লালমোহন। প্রখ্যাত হাস্া- 

[৯৫৩ ] 1চত্তরঞ্জন দাশ 

রাঁসক আভনেতা। কলিকাতা 'বশ্বাবদ্যালয় থেকে 
বি.এ. পাশ করে প্রথমে ?কছাঁদন পাকুড় এস্টেটে 
ও ই. আই. রেলওয়েতে চাকার করেন। পণশচশ 
বছর বয়সে চাকরি ছেড়ে হাস্য-কৌতুকাভিনয়কে 
উপজশীবিকা 'হসাবে গ্রহণ করেন। মেক-আপ ছাড়া 
&২ রকমের হাঁসি দেখাতে পারতেন। এর মধ্যে 

বিখ্যাত। তা ছাড়া 'তাঁন চলচ্চিত্রে এবং মনেও 
আভিনয় করতেন। [১১৫] 

চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশবম্ধ; (৫.১১.১৮৭০ - ১৬. 
৬.১৯২৫) কাঁলকাতা । ভুবনমোহন। পৈতৃক নিবাস 
তোলরবাগ-ঢাকা। বাঙলার আঁদ্বতীয় দেশনেতা 
ও দাতা । আ্যাটন্নী পিতার সন্তান। ভবানীপুর 
লণ্ডন মিশনারী স্কুলে বিদ্যারম্ভ। ১৮৯০ খই, 
প্রেসডেন্সী কলেজ থেকে 'ব.এ. পাশ করেন। 
সিভিল সা্ভস পরীক্ষার জন্য বিলাত যান। ১৮৯৩ 
খী. ব্যারস্টার হয়ে স্বদেশে ফিরে এসে আইন 
ব্যবসায় শুরু করেন। ছাত্রজীবনে প্রোসডেন্সণ 
কলেজে সররেন্দ্রনাথ প্রবার্তত স্টুডেন্টস ইউীনি- 
য়নের সব্রিয় সদস্য ছিলেন। বলাতে বাসকালেও 
রাজনোতিক ব্যাপারে তৎপর ছিলেন। দেশে ফিরে 
বরাবর রাজনোৌতক যোগাযোগ রক্ষা করেন। 'অনু- 
শীলন' বিপ্লবী দলের সাষ্টর শুরুতেই তান এর 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'ছিলেন। অরাবন্দ ঘোষ ও 'বন্দে- 
মাতরম্” পণ্রিকার সঙ্গেও যোগাযোগ 'ছিল। বরাবর 
রাজনোতক মামলায় অংশগ্রহণ করতেন। আপুর 
ষড়ষন্্ মামলার আসামী বোরীন ঘোষ, অরাবন্দ 
প্রমূখ) পক্ষ সমর্থনে ব্যারস্টার ও দেশপ্রোমিক- 
রূপে প্রভূত খ্যাতি অজন করেন। এই সময় 
থেকেই আইন ব্যবসায়ে বিপুল অর্থোপাজন হতে 
থাকে । 'িতৃবন্ধুর খণের দাঁয়ত্ব গ্রহণের ফলে 
১৯০৬ খ্ী, 'শিতাপুন্তর উভক্নকেই দেউীলয়া হতে 
হয়োছল ; ১৯৯১৩ খন, তান 'পিতৃখণ পাঁরশোধ 
করে দেউলিয়া নাম খণ্ডন করেন। ১৯০৬ খ্শ, 
কলিকাতা কংগ্রেসের প্রাতনাধ ও ১৯১৭ খপ, 
বঙ্গীয় প্রাদোশক রাজনোতিক সম্মেলনের সভাপাঁতি 
হন। মন্টেগু-চেমসূফোর্ড শাসন সংস্কার, পাঞ্জাবে 
সরকারী দমননশীতি ও জালয়ানওয়ালাবাগ হত্যা- 
কাণ্ডের প্রাতিবাদে তিনি সক্রিয় আন্দোলন গড়ে 
তোলেন। পাঞ্জাবে সরকারশ নশীত-বিষয়ে কংগ্রেস- 
গঠিত তদল্ত কাঁমাঁটর সদস্য ছিলেন । ১৯২০ খপ, 
মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সময় 
আইনসভা বর্জন সিদ্ধান্তের বিরোধতা করেন। 
পরে স্বয়ং অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব কংগ্রেস 
আঁধবেশনে উত্থাপন করেন এবং গাম্ধীজশর ডাকে 
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বহু সহত্্র টাকা মাসিক আয়ের ব্যারিস্টার পেশা 
ত্যাগ করে দেশসেবায় আত্মানয়োগ করেন। এই সময় 
তিনি ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ব্যারস্টাররূপে স্বীকৃতি 
শা৬ করোছলেন। স্বয়ং ভারত সরকার প্রখ্যাত 
[মউনশনস বো্ঘাঁটত মামলায় প্রচলিত নাজর 
উপেক্ষা করে সাহেব আআডভোকেট-জেনারেলের 
অপেক্ষা অধিক পারিশ্রীমক দিতে স্বীকৃত হয়ে 
তকে সরকার কেণীসুলী নিষ্যস্ত করেন। অসহ- 

যোগ আন্দোলনে আইন ব্যবসায় পাঁরত্যাগ করার 
জন্য তিনি এ কাজও পাঁরত্যাগ করেন। তাঁর 
অসামান/ ত্যাগের ফলে সারাদেশ অননপ্রাণত হয় 

ও বাঙলার মানুষ তাঁকে 'দেশবম্ধু” উপাধিতে ভূষিত 
করে। নিজের ও পারবারবগেরি বিলাসবহুল জীবন 
তাগ করে সন্্যাসিসিলভ অনাড়ম্বর জীবনযাপন 
করতে থাকেন। ছাত্রদের গোলামথানা (ব*্ব- 
বিদ্যালয়) তাগের আহ্বান জানান। আইন অমান্য 

আন্দোলনের সময় বাঙলার পরিচালকরূপে প্রথমেই 
নিজ পক্ষ বাসম্তশ দেবী ও ভগ্নশ উীর্মলা দেবীকে 
কারাধরণ করতে আদেশ দেন। এই প্রথম মাহলাগণ 
প্রকাশ্য সত্যাগ্রহে অংশ 'নিলেন। সারা দেশে বাসন্তী 
দেবর গ্রেপ্তার সংবাদে উত্তেজনা চরমে ওঠে। 
১৯২৯ খটী. নিজে আইন অমান্য করে কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত হন। ফলে আমেদাবাদ কংগ্রেসের সভাপাত 
নির্বাচিত হয়েও অনুপস্থিত 'ছলেন। পরের বছর 
কারামুন্ত্র হয়ে গয়া কংগ্রেসে সভাপাতিত্ব করেন এবং 
সরকারী নীতির বিরোধিতা করার জন্য আইন- 
সভায় প্রবেশের পক্ষে আভিমত দেন। গান্ধীজশ 
কারাগারে ছিলেন, 'কিল্তু তাঁর অনুগামনদের 'িরো- 
ধিতায় এ নীতি কংগ্রেস কর্তৃক পাঁরত্যন্ত হয়। 
দেশবন্ধু কংগ্রেস সভাপাঁতিত্ব তাগ করে স্বরাজ্য 
দল' গঠন করে জনমত সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালান । 
মাঁতিলাল নেহেরু এবং দেশবন্ধূর নেতৃত্বে এই দল 
ভারতের অনাতম শ্রেন্ঠ রাজনোতিক দলে পাঁরণত 
হয়। ফলে পরের বছর ১৯২৩ খু. কংগ্রেস আইন- 
সভায় প্রবেশের নীতি গ্রহণ করে। এই বছর গহন্দু- 
মুসলমান একা রক্ষার জন্য স্বরাজ্য দল ও মুসল- 
মান নেতাদের যে চুক্তি হয় তা 'বেঙ্গল প্যাক নামে 
খাত । ১৯২৩ খুশ. 'নর্বাচনে স্বরাজ্য দল গবশেষ 
সাফল্য লাভ করে। ১৯২৪ খ-স. তারকে*বরের 
মোহান্তের অনাচারের 'বরুদ্ধে সত্যাগ্তরহ করেন। 
তিনিই কাঁলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র এবং 
সুভাষচন্দ্র প্রথম প্রধান আঁফসার। ১৯২৪ খুখ, 
সরকাব বেখ্গল আর্ভিন্যান্স জারী করে সুভাষচন্দ্র, 
সরেশ্দ্রমোহন প্রমুখ নেতাদের গ্রেপ্তার করলে 
তান নিজ বাড়তে 'নাখল ভারত কংগ্রেস কাঁমটির 
বৈঠকের আহ্হান জানান। এবার গাম্ধীজশও 
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উপলব্ধি করেন যে, স্বরাজ্য দলকে দমনের জন্যই 
এই আর্ভন্যান্স। এরপর থেকে দেশবন্ধুকে অকুণ্ঠ 
সমর্থন জানান। অত্যধিক পাঁরশ্রম ও কৃচ্ছসাধনের 
ফলে দেশবন্ধু দূুরল হয়ে পড়েন। মৃত্যুর পূর্বে 
পৈতৃক বসতবাট জনসাধারণকে দান করেন। এখন 
সেখানে তাঁর নামাঞ্কিত পঁচত্তরঞ্জন সেবাসদন” 
প্রাতন্ঠিত। রাজনীতর মধ্যে থেকেও তান রশীতি- 
মত সাহিত্যচ্চা করতেন। সে সময়ের 'বখ্যাত 
মাঁসক পন্িকা "নারায়ণ" তিনিই প্রাতম্ঠা করেছিলেন 
(১৩২১ ব.)। কাঁব ও লেখক ?হসাবে তাঁর পাঁরাচাতি 
'মালণ”, "সাগরসষ্গনত' ও 'অন্তর্যামী, গ্রন্থের 

জন্য। বলাতে বাসকালে ইংরেজনতে একটি নাটকের 
দুশট অও্ক লিখো বিখ্যাত নাট্যাবদ হেনার আভকে 
দেখান । তাঁর রাঁচত “ডালিম' গল্পের নাট্যরূপ মিনা- 
ভায় আলফ্রেড) পাঁরবেশিত হয় ১১৫.৭.১৯২৪)। 

সাহায্য করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। দাজালংয়ে 
মৃত্যু। শোকযাত্রায় অভূতপূর্ব লোকসমাগম হয়। 
তাঁর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন-_এনেছিলে সাথে 
করে মৃত্যুহীন প্রাণ/মরণে তাহাই তুমি করে গেলে 
দান'। 1১,৩,৭,১০,২৬,২৬] 

চিত্তরঞ্জন মখার্জ (অক্টো, ১৯১৯ - ২৭.৯. 
১৯১৪৩)। সেনাবিভাগের কর্মী চিত্তরঞ্জন জাতীয়তা- 
বাদ 'ক্রয়াকলাপে অংশগ্রহণ করোছলেন। ফোর্থ 
মাদ্রাজ কোস্টাল 'ডফেল্স ব্যাটারীকে ধ্বংস করার 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার আভযোগে ১৮.৪.১১৯৪৩ 
থএব,. সামরিক পাীলস যে ১২ জনকে গ্রেপ্তার 
করে মাদ্রাজ পেনিটেনাশয়ারতে ফাঁসি দেয় 'তাঁন 
তাঁদের একজন । মৃত্যুর সময়ে তাঁরা 'বন্দে মাতরমূত 
ধ্বানসহ পরস্পরকে আলগ্গন করে হাঁসম্খে 
মৃত্যুবরণ করেন। [১০,৪২,৪৩] 

1চন্তামীশি ঘোষ (১৮৪৪ -১১.৮.১৯২৮) 
বাঁল--হাওড়া। 'শিতার কর্মস্থল বারাশসশতে শিক্ষা- 
রম্ভ হয়। ১৩ বছর বয়সে 'পতৃহশীন হন এবং 
এলাহাবাদের ইংরেজী সাপ্তাহক “পাইগ্ানয়ারে, 
চাকার নিয়ে মদ্রধযন্ত সম্পর্কে শিক্ষা ও অনু- 
সন্ধান শুরু করেন। কিছাীদন ধবাভল্ল সরকার 
চাকার করার পর ১৮৮৪ খু, এলাহাবাদে একাঁটি 
হস্তচাঁলত মদ্রাযন্ত ক্লয় করে 'ইপ্ডিয়ান প্রেস 
নামে একাঁট ছাপাখানা স্থাপন করেন। ১৯১০ 
খী, এ ছাপাখানা 'বিদযৎশান্ত দ্বারা চালাবার 
ব্যবস্থা হয়। তা ছাড়া এ দেশে মুদ্রেণে 'লিখোগ্রাফি- 
পদ্ধাতর তিনিই প্রবর্তক । এরর ফলেই অবনীন্দ্র- 
নাথের বহবর্ণ চিন্রাদর মুদ্রশ সম্ভব হয়েছিল। 
দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঞ্গভাষা ও স্াাহত্য', রবীন্দ্র 
নাথের বহ গ্রষ্থ এবং কিছুকাল 'প্রবাসণ' পা্কাণ্ড 



চিন্তাহরণ চক্রবতশী 

ইন্ডয়ান প্রেসে ছাপা হয়োছল। তিনি 'হন্দী 
সাহত্যের উন্নাতির জন্য সচেম্ট ছিলেন এবং 
'সরস্বতণ' নামে একটি হিন্দী পীন্রকার প্রতিষ্ঠা 
করেন। [১৯১৩,৮] 

চিল্তাহরণ চক্রবত (মে ১৯০০- ১৭.৬. 
১১৭২) কাঁলকাতা। আঁদ নিবাস কোটালপাড়া-- 
ফাঁবদপুর । জ্ঞানদাকণ্ঠ। সেন্ট পল্স্ স্কুল থেকে 
কাতত্বের সঙ্গে শ্রবোশিকা পরাক্ষায় উত্তরণ হন। 
ন্ট পল্স্ কলেজ থেকে বৃত্ত সহ আই.এ. 
এবং মিটি কলেজ থেকে সংস্কৃত অনার্সে প্রথম 
গথান আধকার করে বি.এ. পাশ করেন। ১৯২৫ 
খু. কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রুপ-১ সংস্কৃত 
[বিষয়ে ও ১৯৩০ খই. বাংলায় প্রথম শ্রেণীতে 
প্রথম হয়ে এম.এ. পাশ করে অনেকগুলি স্বর্ণ- 
প্দক পান। বঙ্গীয় সংস্কৃত সাঁহত্য পারষদ ও 
বেঙ্গল স্যান্সক্রিট আ্আসোঁসয়েশন পাঁরচাঁলত 
'কাব্যতীর্থ উপাঁধ পরক্ষায়ও কৃতিত্বের সঙ্গে 
উত্তীর্ণ হন। শবদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে তাঁর কর্ম- 
ক্রীবন শুরু হয়। ১৯২৯-৪১ খ্ডী. পযন্ত 
বেধুন কলেজের সংস্কৃত ও বাংলার অধ্যাপক 
ছলেন। ১৯৪১-৫৫ খুশী. কৃষনগর কলেজে 
অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৬৫ - ৫৮ খ্যী. প্রোসডেন্সন 
কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক থাকা- 
কালে অবসর-গ্রহণ করেন। বহু 'শিক্ষা-প্রাতিষ্ঠানের 
[বাভন্ব পরাঁক্ষার প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক 'হসাবে 
শিক্ষাজগতে 'তাঁন সুপারাঁচত ছিলেন। িছনাদন 
কলিকাতা 'িশবাবিদ্যালয়ের গ্রন্থপ্রকাশন বিভাগের 
সম্পাদক 'ছিলেন। পূর্বভারতের সাঁহত্য-ধর্ম- 
সংস্কৃতি, বিশেষ করে সংস্কৃত ও বাংলা সাহত্যে 
তাঁর মৌলিক অবদান পাঁণ্ডত-সমাজে স্াীবাঁদত। 
বহু বছর 'তাঁন বঙ্গীয় সাঁহত্য পারিষং পাল্িকা'র 
সম্পাদক 'ছিলেন। বঞ্গাদেশ ও বাঁহর্বঞ্গের জ্ভান- 
বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি-চর্চার প্রাসদ্ধ প্রাতম্ঠানগুঁলর 
সঙ্গে সংম্লম্ট 'ছলেন। তবে পঠাঁথচর্চাই তাঁর 
জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় কশীর্তি। বহ্ গ্রল্থ 'তাঁন 
রচনা ও সম্পাদনা করেন। রচিত গ্রন্থ : “জৈন 
পদ্মপৃরাণ+, "বাংলা পাথর শববরণ', “সতরণ্ 
কৌতূহল”, 'বাংলার পালপার্বণ', “তন্তকথা”, “ভাষা- 
সাহত্য ও সংস্কৃতি", পহন্দুর আচার অনষ্ঠান”, 
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(15, 8০118100 ০০০" প্রভাতি । [১৪৮] 

[চরঞ্জানৰ ভষ্রাচার্য (১৭শ শতাব্দীর শেষার্ধ) 
গাঁপ্তপাড়া--হুগলী। শতাবধান। রথুদেব ন্যায়া- 
লঙ্কারের ছান্ন চিরঞ্জীব ও তাঁর 'পতা উভয়ে মধ্য- 
ভারতে 'লাথাঁয়র” এবং গৌড় রাজসভায় নানাবিধ 

[৯৫৫ ] চনীলাল বস; 

গ্রল্থ রচনা করে অপূর্ব কীর্ত অজ করোছলেন। 
তাঁদের পাণ্ডত্য নব্যন্যায়মূলক হলেও তাঁদের কোন 
গ্রন্থ এখনও আবিস্কৃত হয় 'ন। [৯০] 

চিরঞজজশীব শর্মা (১৮৪০ - ১৯১৬) চকপণ্জানন 
-নবদ্বীপ । রামানাধি সান্যাল । প্রকৃত নাম ব্রেলোকা- 
নাথ। প্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র “চরঞ্জশীব শর্মা' নাম 
দেন। শান্তপুরে 'বজয়কৃষ্ক গোস্বামীর কাছে 
ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়ে ১৮৬৭ খু. কাঁলকাতায় 
কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মালত হন। ১৮৬৮ খন, 
“ভারতবষীয় ব্রহ্মমান্দরে'র ভাত্তিস্ধাপনের দিন 
নূতন সঙ্গীত রচনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান পাঁরচালনা 
করেন এবং ব্রাহ্মগপমাজের সঞ্গঈতাচার্ষের পদ গ্রহণ 
করেন। ১৮৭০ খ্ডী. প্রচারক নষুন্ত হন। সুরকার 
হিসাবে প্রুপদ প্রীত উচ্চাঙ্গ রীতির সঙ্গে ভাট- 
য়াল, রামপ্রসাদী প্রভাতি সাধারণের উপযোগণ 
সরে সঙ্গত রচনা করতেন। তাঁর বহু গান আজও 
বাউল-ভিখারীর কণ্ঠে শোনা যায়। ১৮৭৬ খ্ী. 

করেন। রাঁচত গ্রল্থাবলী : ব্রাহ্মসমাজের ইাতিবৃ্ত', 
গণিত রত্াবলা, 9৪ খন্ড), “পথের সম্বল') 
শ্রীচৈতন্যের জশবন ও ধর্ম”, শবধান ভারত' মেহা- 
কাব্য), 'নবাঁশখা' (শিশুপাশ্য), 'নববৃজ্দাবন, 
নোটক), "সাধূ অঘোরনাথের জীবনচাঁরিত', 'কেশব- 
চারত,, 'গরলে অমৃত”, পবংশশতাব্দী বা আশা- 
কাব্য, ব্রহ্মগণতা' প্রভাতি। তাঁর রাঁচত কয়েকাঁট 
গান স্বামী বিবেকানন্দ প্রায়ই গাইতেন। [৩, 
২৫,২৬] 

চুনীলাল বস, র্াক্সবাহাদযর,। স.আই.ই. 
(১৩.৩.১৮৬১ - ২.৮.১৯৩০) কাঁলকাতা। দীন- 
নাথ । ছাত্রজীবনে একাধিক পরণক্ষায় বৃত্তি, পুরস্কার 
ও পদক লাভ করেন। ১৮৮৬ খু, কাঁলকাতা 
মোঁডক্যাল কলেজ থেকে এমণব. পাশ করে প্রথমে 
মোঁডক্যাল কলেজে সহকারশ সারেেন পদে যোগ- 
দান করেন। কছাঁদন সরকারী চিকিৎসকরূপে 
ব্রহ্মদেশে বাস করেন৷ পরে বাঙলা সরকারের প্রধান 
রসায়ন-পরক্ষক 'নিষূন্ত হন (১৮৮১৯ -১৯২০)। 
ভারতঈয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম রসায়নের অধ্যাপক" 
পদ, পান। রসায়ন 'বভাগে কাজ করার সময় তান 
বাঙলায় প্রচালত খাদ্যদ্ূব্যের যে রাসায়ানক 
বিশ্লেষণ করেন তার ফলে ভারতের পর্বাঞ্চলের 
ব্যাপক অপম্টির কারণ ব্যাখ্যা করা সহজ হয়েছে। 
করবী ফুলের রাসায়নিক ক্রিয়া ও বিষারুযার 
বিশ্লেষণ তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণা । প্রসিদ্ধ 
চিকিৎসক ও আদর্শ অধ্যাপকরূপে খ্যাতি অজর্ন 
করেছিলেন। কলিকাতা ধবশ্বাবদ্যালয়ে 'বিজ্ঞান- 
ক্ষার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
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১৮৯৮ খু, কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো 

শনর্ধাচিত হন। তা ছাড়া তিনি 'ইণ্ডিয়ান আসো- 

দসয়েশন ফর দি কালাটভেশন অফ সায়েল্স' এর 
নং-সভাপাতি, বঙ্গীয় সাহত্য সম্মেলনে (১৯২২) 
'িজ্ঞান শাখার সভাপাঁতি, ইংল্যাণ্ডের রসায়ন 
পঞঙ্ঘের সদস্য ও বঙ্গায় সাঁহত্য পাঁরষদের 
সহ-সভাপতি ছিলেন। কাঁলকাতা অন্ধ 'বদ্যালয় 
ও অনাথ আশ্রম তরি পারিচালনায় উন্নাতিলাভ করে- 

[ছল । ডা. মহেন্দ্রনাথ সরকারের পর তানিই কাঁলি- 
কাতার দ্বিতীয় বাঙালশী শোরফ । তাঁর রাঁচত 'িজ্ঞান- 
গ্রণ্থ “ফাঁলত রসায়ন”, ক্রসায়নসত্র' (২ খণ্ড), জল”, 

'পায়্', “খাদ্য, “আলোক', “'শরণর-স্বাস্থ্য-বিধান, 

'পল্লপখ-স্বাস্থ্য', প্বাস্থা-পণ্চক” প্রভাত প্রত্যেকাঁটই 
স.খপাঠ্য। ইংরেজশী ভাষায়ও প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক 
প্রব্ধকার। ইংরেজ গ্রন্থের সংখ্যা ১২টি । “পুরণ 
যাইবার পথে' তার একটি রম্য রচনা । কাঁলকাতা 
মোডক্যাল জার্নালের সম্পাদক ছিলেন। কাশনর 
ধর্মমহামণ্ডল তাঁকে 'রসায়নাচায়” উপাধিতে ভূষিত 
করেন। তাঁর পুত্র জ্যোতিপ্রকাশ বসু কলকাতা 
সকুল অফ ট্রাপক্যাল মোঁডসিনে বহমুত্ররোগ নিয়ে 
গবেষণা করে খ্যাতি অর্জন করোছিলেন। পৌর 
আজতকুমার ডাক্তার হিসাবে সারা ভারতে পারাচিত। 
(১.৩,৫,২৫,২৬] 

চেরাগালি শাহ। "সন্ন্যাসী বিদোহে'র প্রধানতম 
নায়ক মজনু শাহের দুই প্রধান শিষ্য চেরাগাঁল 
শাহ ও ফেরাগুল শাহ বন্দুক-তরোয়ালে সাঁজজত 
৩০০ বিদ্রোহ সৈন্য য়ে দিনাজপুর জেলার 
ইংরেজ শাসক ও জামদারদের আস্থর করে তুলে- 
ছিলেন। ইংরেজ কর্মচারীরা তাদের পল্লাবলশতে 
চেরাগাঁলকে মজনূর পাঁলত পত্র বলে উল্লেখ 
করেছে। নেতা মুশা শাহকে হত্যা করে মার্চ ৯৭৯২ 

খডী. তিনি শোভান আল ও অন্যানা নেতৃবৃন্দের 
সহযোগিতায় বিদ্রোহ পাঁরচালনা করেন। পরে 
ঘতানও মতিগীর নামে এক সন্ব্যাসী আততায়শর 
হাতে নিহত হন। 1৫৬] 

চৈতনাদাস ! চাকান্দ--নদীয়া। প্রকৃত নাম 
গত্গাধর চক্রবতশী। 'রসভীক্তচান্দ্রকা' ও 'দেহভেদ- 
তত্বনির্পণ' গ্রন্থের রচায়তা। এ ছাড়াও তাঁর রাঁচত 
১৫ পদ পাওয়া যায়। শ্রীনবাস আচার তাঁর 
পূত্র। [১,২] 

চৈতন্যদে (১৪৮৫/৮৬ - ১৫৩৩) নবদ্বখপ 
নদীয়া । জগন্াথ মিশ্র । 'পিতৃদত্ত নাম [বিশবম্ভর । 
পিতামহ উপেন্দ্র মিশরের আানবাস ছল শ্রীহট। 
গৌড়ীয় বৈফব ধর্মের প্রবর্তক এই মহাপুরুষ 
নিমাই, গৌরাঙ্গ, মহাপ্রভু, ভ্রীকফচৈতনা, সংক্ষেপে 
চৈতন্যদেব প্রভৃতি নামে পারাঁচিত ছিলেন। তাঁর 

[ ১৫৬ ] চৈতন্যদেৰ 

৬/৭ বছর বয়সের সময় অগ্রজ বশ্বরূপ গৃহ- 
ত্যাগ করেন ও সন্ন্যাস নিয়ে নির্বাদ্দস্ট হন। উপ- 
নয়নের পর বিশ্বম্ভর গঞ্গাদাস পাণ্ডিতের টোলে 
ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কার পাঠ করেন। পিতার 
মৃত্যুর পরেও কিছুকাল অধ্যয়ন করে অসাধারণ 
পাঁণ্ডত্য অর্জন করেন। ১৬ বছর বয়সে অধ্যাপনা 
শুরু করে লক্ষীপ্রয়াকে বিবাহ করেন। এরপর 
িকছুকাল নবদ্বীপে অধ্যাপনার পর 'পিতৃভূমি 
শ্রীহটে যান ও সেখানে কয়েকমাস বিদ্যা বিতরণ 
করে নবদ্বীপে ফিরে এসে জানলেন, লক্ষন্রশীপ্রয়ার 
সর্পদংশনে মৃত্যু হয়েছে। পুলের বৈরাগ্য লক্ষ্য 
করে মাতা শচঈদেবী সুন্দরী 'বিষ্দীপ্রয়ার সঙ্গে 
তাঁর বিবাহ দেন। কিছুদিন পর তান 'পতৃকৃত্যের 
জন্য গয়ায় যান এবং ঈশ্বর পুরীর গনকট দশাক্ষর 
গোপাল-মন্তে দশীক্ষত হন। এর অনেক কাল 
পূর্বে নবদ্বীপে অদ্বৈত আচার্য, যবন হরিদাস, 
শ্ীবাস পাঁণ্ডিত প্রভাঁতর চেষ্টায় এক বৈষব 
গোম্তী গড়ে উঠোছিল। তাঁদের ভীল্ত-বহবহলতায় 
আকৃষ্ট হয়ে তান অধ্যাপনা ছেড়ে ক্রমে সংকর্তনে 
মনোনিবেশ করেন। ক্রমশ এই বৈষব গোম্ঠী বিশেষ 
শান্তশালী হয়ে ওঠে। ২৪ বছর বয়সে তানি 
কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস দীক্ষা 
ণনয়ে (১৫১০) নীলাচল পের) ভ্রমণে যান। 
সেখান থেকে দাক্ষণ ভারতের তীর্থসমূহ ও পশ্চিম 
ভারত ঘুরে কিছুসংখ্যক পাঁণ্ডতকে বৈষণব- 
ধর্মে দশীক্ষত করে পুরীতে ফেরেন। দুই 
বছর পুরীতে বাস করে 'তাঁন গৌড়ে আসেন। 
পথে পাজমন্ত্ী রূপ ও সনাতন তাঁর 'শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করেন। তারপর মাতার অনমাত 'নয়ে তিনি 
বারাণসা, প্রয়াগ, মথুরা ও বৃন্দাবন দর্শন করে 
পুরীধামে ফেরেন এবং জীবনের অবাঁশম্ট কাল 
সেখানেই কাটান। 'চৈতন্যমঙ্গলে'র রচাঁয়তা জয়ানন্দ 
ভিন্ন তাঁর সমসামায়ক অপর কোন চাঁরত- 
কার চৈতন্যদেবের তিরোধানের কথা উল্লেখ করেন 
[নি। উত্ত জীবনীকাব্যে আছে যে রথের সম্মুখভাগে 
নর্তনকালে পায়ে ইটের কুচি বিদ্ধ হওয়ায় ব্যাঁধ- 
কবাঁলত হয়ে তাঁর দেহাবসান ঘটে । চৈতন্যদেবকে 
নূতন ধর্মমতের শ্রষ্টা বলা অপেক্ষা ধর্মের নূতন 
ব্যাখ্যাতা বলা ভাল । প্রেম-বিহবল ভান্তরসের প্রবাহে 
ঈশবর-সাধনার যে স্বরূপ তান তাঁর জীবন দিয়ে 
উদ্ঘাঁটিত করেছেন তাতে দেবতা মানুষের আপনজন 
হয়ে ধরা দিয়েছে এবং মানুষের মধ্যে দেবতা প্রকট 
হয়ে উঠেছে । এই প্রেমধমেরি কাছে জাতি-বর্ণ-ধর্ম- 
শ্রেণী-নার্বশেষে সব মানুষই ঈশ্বরের জশব। 
জীবে দয়া, ঈশ্বরে ভান্ত প্রভৃতি সনাতন আদর্শে 
সবারই সমান আঁধকার এই মতবাদে উদার ধর্মের 



ছপাতি সিক্া 

যে বন্যা তান প্রবাহিত করোছিলেন, তাতে শুধু 
“শনিশাস্মেই নয়, সাহত্য, কাব্য ও সম্গীতেও 
নৃতন চিন্তা শুরদ হয়। [১৯,২,৩,২৬,২৬] 

ছপাত মিক্সা। শক্করপৃর-সুসঙ্গ-ময়মনাসংহ। 
দুপাঁত পাগলা নামে সাধারণের কাছে পাঁরাঁচত 
[ছিলেন। ১৮০২ খু. গারো পাহাড় অণুলের 
বাভল্ন উপজাতীয় লোকদের বশীভূত করে একটি 
স্বাধধন গারো রাজ্য প্রাতিষ্ঠার জন্য নানাভাবে 
চেম্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্তি তাঁর চেম্টা বিফল 
য়। 1১৯৬৬] 

ছাঁৰ বিশ্বাস ১৩.৭.১৯১০০- ১১.৬,১৯৬২) 
কাঁলকাতা। ভূপাঁতনাথ। শোৌখন আভনেতা 
ধহসাবেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। ১৯৩৬ খুব, 
'আল্লপূর্ণার মন্দির”এ প্রথম চিন্রাভিনয়। আভনীত 
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছবি : চোখের বালি”, 
'কাবৃলিওয়ালা', 'প্রাতিশ্রুতি', 'শুভদা", 'জলসাঘর”, 
“দেবী”, 'কাণ্চনজঙ্ঘা” ও "হেডমান্টার' ৷ মণ্টাভিনয়েও 
প্রাসদ্ধি লাভ করেন । "সমাজ", 'ধাত্রীপান্না, 'মীর- 

কাঁশম', পদুইপুরুষণ “বিজয়া” প্রভাতি নাটকা- 
বলতে তাঁর আভনয় উল্লেখযোগ্য । “প্রতিকার, 
(১৯৪৪) এবং "যার যেথা ঘর” (১৯৪৯) ছ'বর 
পাঁরচালক 'ছলেন। চিন্লে অথবা মণ্ডে সাহেবাী 
মেজাজের ও ব্যন্তিত্বপূর্ণ চাঁরন্রের রূপায়ণে তান 
খ্যাঁতিলাভ করেন। ১৯৫১৯ খ্ী. সঙ্গীত-নাটক- 
আকার্দোম তাঁকে শ্রেষ্ঠ আভনেতার সম্মান জানান। 
মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যু। [৩] 

ছাওয়াল শা। প্রকৃত নাম মহম্মদ রমজান 
আলা । বাঘারুক- শ্রীহট্র ৷ তাঁর রাঁচিত সঙ্গীত-গ্রন্থ 
“তাররূতে হক্কানশ”। 'তাঁন রাধাকৃষফ্ণ-লীলা-বষয়ক 
সঙ্গীতও রচনা করেছেন। 1৭৭] 

জগৎকিশোর আচার্য চৌধ7রশী, রাজা ১২৬৯ - 
২২.১২.১৩৪৫ ব.) মুহ্তাগাছা--ময়মনাসংহ | 
জামদার পারবারে জল্ম। তান পূর্ববঙ্গের 'বাভন্ন 
স্থানে শিক্ষাবস্তারের জন্য বহু অর্থ দান করে 
'দানবীর” 'হসাবে খ্যাঁতিলাভ করেন। ময়মনাঁসংহে 
“বদ্যাময়ী বাঁলকা বিদ্যালয়” প্রাতজ্ঞঠাকল্পে &০ 
হাজার ট্রাকা ব্যয় করেন। কাশীতে বাধ্ক ১০ 
হাজার টাকা ব্যয়ে সন্ন চালাতেন। সঙ্গীত ও 
সাঁহত্যে অনুরাগী 'ছিলেন। দক্ষ কারণ হিসাবেও 
সুনাম 'ছিল। [৫] 

জগংকু্মার শদল (১৯০৬ - ১৯৬৯) কলিকাতা । 
বঙ্কুবিহারী। 'জে. কে. শীল' নামে সুপারাচিত 
মস্টিযোদ্ধা ও ব্যায়ামবীর জগৎকুমার মাদ্রাজে 
ফিজিক্যাল ট্রোনং কলেজে শিক্ষালাভ করেন। তিনি 
বিখ্যাত মৃ্টিষোদ্ধা উইল কার্টার ও রস কার্লোকে 
পরাজিত করেন (১৯২৮)। দক্ষিণ আফ্রিকার 

[১৫৭ ] জঙগংশেঠ 

[খ্যাত পার্স ভ্যানজারের সঙ্গেও লড়াই করেন। 
উত্তর-জীবনে 'তাঁন কালকাতা ওয়োলংটন স্কোয়ারে 

কুল অফ 'ফাঁজক্যাল কালচার, নামে ব্যায়ামা- 
গার স্থাপন করে সেখানে ঘূবকদের শারীরিক 
শান্তর অনুশীলন ও মুন্টযুদ্ধ শিক্ষা দিতে থাকেন। 
কর্মজীবনে বাটা কোম্পানীর পদস্থ কর্মচারশ 
ছিলেন এবং বাঙলার ক্রীড়ামোদী মহলে নানা পদে 
বিশেষজ্ঞরূপে কাজ করেছেন। [৪,২৬] 

জগংচাঁদ গোস্বামী । বিষুপুর- বাঁকুড়া । উত্ত 
অণুলের একজন খ্যাতনামা মৃদণ্গ-বাদক। সঞগণতজ্ঞ 
রাধকাপ্রসাদ তাঁর পুন্ন। [৫২] 

জগবশেঠ। 'জগৎশেঠ" কোন ব্যান্তাবশেষের নাম 
নয়--মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত বাঁণকবংশের উপাধি- 
মাত। এ বংশের বিখ্যাত ব্যান্তগণ পর পর 
জগৎংশেঠ নামেই পাঁরচিত 'ছিলেন। বাঙলাদেশে 
তথা ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বের সূচনায় এ জগৎ- 
শেঠদের 'বাশিষ্ট ভূমিকা ছিল। মুর্শিদাবাদের 
শ্বৈতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ের ফতেচাঁদ নামক জনৈক 
শ্রে্ভী ১৮শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দল্লীর বাদশাহ্ 
কর্তৃক এই উপাঁধতে ভূষিত হন। এই উপাঁধ 
বংশ-পরম্পরাগত ছল । ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে 
তাঁদের আঁদপুরুষ হরানন্দ রাজস্থান থেকে এসে 
পাটনায় বসবাস শুরু করেন। ব্যবসায়-বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে কুষির সংখ্যাও বাড়ে। উত্তরাধকারসূন্রে 
তাঁর কাঁনম্ঠ পূন্ন মাঁনিকচাঁদ ঢাকা কুঠির মালিক 
হন এবং মর্শদাবাদে কুঠি স্থাপন করেন। তান 
সরকারী কোষাগার সূপাঁরচালনার এবং রোকার 
মারফত রাজস্ব জমা দেবার সহজ পল্ধা আঁবিচ্কার 
করেন। নিঃসন্তান মানিকচাঁদের মৃত্যুর পর দত্তক- 
পুর ফতেচাঁদ তাঁর স্থলাভাধিন্ত হয়ে মারশদকূলি 
খাঁর আস্থাভাজন হন ও মল্মণাদাতা হয়ে ওঠেন ; 
পরবতী নবাব সজ্জাউদ্দীনেরও আস্থাভাজন হন। 
১৭৩৯ খু. সুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পর পূত্র সর" 
রাজ খাঁ নবাব হলে, যাঁদের ষড়যন্ত্রে সরফরাজের 
পরিবর্তে আলীবর্দী সিংহাসন পান, ফতেচাঁদ 
তাঁদের অন্যতম । আলশবর্দপিকে প্রথমে ডীঁড়ষ্যা ও 
[বিহারে আফগানদের দৌরাত্ম্য ও পরে বর্গীর হাঞ্গা- 
মায় বিব্রত থাকতে হয়। এই সময় ফতেচাঁদ তাঁকে 
অর্থসাহাষ্য ও পরামর্শ 'দিতেন। একবার বর্গশরা 
মুর্শিদাবাদ লৃশ্ঠনকালে শেঠের গঁদ থেকে দকোট 
আকর্ট মুদ্রা লুঠ করলেও ব্যবসায়ে ভাঁটা পড়ে 'নি। 
?তাঁন প্রাতি বছর নবাব-সরকারকে এক কোট 
টাকা উপহার 'দতেন। ১৭৪৪ -৪৫ খুশী, ফতে- 
চাঁদের মৃত্যুর পর পৌন্র মহাতাবচাঁদ তাঁর স্থলাভি- 
স্তর হন। আলশবর্দশর আস্থাভাজন হলেও 'তাঁন 
ইংরেজ বাঁণকদের সঙ্গে হদ্যতা করেন এবং ইংরেজ- 



কাগদানল্দ 

দের সঙ্গে রাজনোতিক সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগন 

হন। আলাবর্শীর মৃত্যুর পর ইংরেজরা মূলত 
তাঁর সাহায্যে মীরজাফরকে [সিরাজের স্থলাভাষক্ত 
করেন। মারজাফরের পর মীরকাঁশম মহাতাবচাঁদের 
সহযোগিতা পান 'নি। এজন্য নবাব সন্দেহকুমে 
মহাতাবকে প্রথমে মুঙ্গের দুর্গে আটক করেন; 
পরে শিরয়ার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তাঁকে আরও 
বয়েকজনের সঙ্গে গঙ্গার জলে ডুবয়ে হত্যা করেন। 
বঙ্গে জগংশেত পারবারের এশ্বর্য বলুপ্ত হলেও 
পরেশনাথ ভর্থে তাঁদের 'নার্মত কয়েকটি মান্দর 
আজও দেখতে পাওয়া যায়। [১,২,৩,২৫,২৬] 

জগদানল্দ ৯১৮শ শতাব্দী) জোফলাই--বীর- 
ভূম। আর্দ নিবাস শ্রীখণ্ড। নিত্যানন্দ। হরেকৃষ 
নাম সহযোগে শ্রীকফচৈতন্যের মাহমাসূচক শ্রুুতি- 
মধুর অননপ্রাসযুষ্ক পদরচনায় দক্ষ 'ছিলেন। তাঁর 
প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোরাঙগা বিগ্রহ এখনও স্বগ্রামে 
বিরাজিত এবং এখনও সেখানে তাঁর স্মরণে প্রাণি 
বছর মেলা বসে। পরবর্তী কালে তাঁর পদাবলন 
ও অন্যান্য রচনাবলণ প্রকাশিত হয়েছে। রাঁচত 
গ্রণ্থ : ভাষা শব্দার্ণব' ও 'জগদানন্দের খসড়া? । 

|৩,২০,২৬] 
* জগদ্দানল্দ ২ | কাটোয়া-_বর্ধমান। প্রাসদ্ধ যান্লা- 

ওয়ালা । ভ্রাহ্মণকুলে জল্ম। বাল্যকালেই বৈষ্ণব ধর্মে 
দর্শীক্ষত হন। বাঙলায় যান্নার প্রচলক চন্দ্রশেখর 
দাসের শিষ্য 'ছিলেন। তাঁর রাচত যান্লার সঞ্গীত- 
সমূহ শব্দবিন্যাসে এবং ভাব ও ছন্দোমাধূর্যে অতুল- 
নীয় ছিল। তাঁর রচিত বহু সঙ্গত শাশরকুমার 
ঘোষ সম্পাঁদত 'পদকজ্পতর্' গ্রন্থে প্রকাশত 
হয়েছে। [১] 

জগদানন্দ গার গোস্বামী (১৮৯৫ - ১৯৩২) 
ওয়াইদপুর-ভ্িপুরা পে্বব্গ)। দুগ্গাচরণ। 
একজন গৃহ? তান্ত্রক সাধক । শৈশবে 'পিতাঁবয়োগ 
ও নানা প্রাতকূল অবস্থার জন্য বি*বাবদ্যালয়ের 
উচ্চশক্ষালাভের সুযোগ হয় নি। কিন্তু স্বচেস্টায 
[তিনি বাংলা এবং সংস্কৃতে বিশেষ জ্ঞান অর্জন 
করেন। গৃহধর্মে লিশ্ত থেকেও তিনি আত সঞ্যো- 
পনে নিয়ামত তাঁস্নক ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করতেন। 
বাকাঁসম্ঘ হয়োছলেন। খুব সম্ভব পূর্ববঙ্গে 
1তাঁনই এ সময়ের শ্রেম্ঠ তান্মিক সাধকদের মধ্যে 
প্রধান ছিলেন। [১7 

জগ্ঙানপ মুখোপাধ্যায় । হাইকোর্টের লব্খ- 
প্ররতিষ্ঠ উীকল 'ছিলেন। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড 
প্র্প অব ওয়েলসৃ-রূপে ১৮৭৬ খু, গোড়ার- 
দিকে কাঁলকাতায় তাঁর বাড়তে পদার্পণ করলে 
বাঁড়র মহিলাগণ তাঁকে ভারতীয় প্রথায় শঙ্খধাঁন 
ও হুজ্ৃধবান করে বরণ করেন। এই ব্যাপারে 

[১৬৮ ] জগাদল্দ্ুনাথ রায় 

কাঁলকাতার বাঙালী সমাজে অত্যন্ত আন্দোলন 
উপাস্থত হয়। এই নিয়ে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
“বাজীমাধ' কাঁবতা লেখেন এবং গ্নেট ন্যাশনাল 
[থয়েটারে "সরোজন?" নাটকের সঙ্গে 'গজদানন্দ' 
ও যুবরাজ" নামে একাঁট প্রহসন আভনীত হয় 
০১৯.২.১৮৭৬)। 'দ্বতশয় আভনয়ের পরই প্যালস 
এই প্রহসনের আভিনয় বন্ধ করে দেয় এবং 1থয়ে- 
টারের পারচালক উপেন্দ্রনাথ দাস ও ম্যানেজার 
অমৃতলাল বসুর বিনাশ্রম কারাদণ্ডাদেশ হয়। 
হাইকোর্টে আপীল করা হয় এবং আ্যাটার্ন গণেশ- 
চন্দ্রের নিদেশমত মি. ব্রানসনৃ, এম. ঘোষ ও 
1. পাঁলত আসামীপক্ষ সমর্থন করেন। বিচারে 
তাঁরা মুক্তি পান। কল্তু ১৮৭৬ খু. মার্চ মাসে 
1018107200  00100100210065 (000110] 0311] 

নামে একাঁট আইনের খসড়া কাউঁন্দলে পেশ করা 
হয় এবং কাঁলকাতার বহু গণ্যমান্য লোকের আপান্ত 
সত্তেও বিলটি সে বছরের শেষের দিকেই আইনে 
পারণত হয়। 1৪০9] 

জগদাশন্দ রায় (১৮.৯১.১৮৬৯- ২৬.৬.১৯৩৩) 

কৃষনগর- নদীয়া । অভয়ানন্দ। জাঁমদার বংশে জল্ম। 
স্থানীয় স্কুল ও কলেজে শিক্ষাগ্রহণ করে 'িছাদন 
গড়াই-এর মিশনারী স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ছান্রা- 
বস্থায়ই সহজাত বৈজ্ঞানক অন:সাম্ধংসা সাহত্য- 
ক্ষেল্নে তাঁকে 'বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধকার 'হসাবে 
পারাচত করে । “সাধনায় প্রকাঁশত প্রবন্ধের সূত্রে 
সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পাঁরচয় হয় এবং 
প্রথমে শিলাইদহ জমিদারীর কর্মচারী, পরে কাঁবর 
পত্রকন্যাদের 'বজ্ঞান ও গাঁণতের গৃহাঁশক্ষক এবং 
শেষে 'রিহ্ষচর্ষাশ্রমে'র শিক্ষক 'নষ্স্ত হন। ব্রন্মচর্য- 
বিদ্যালয় ও বিশবভারতীর গ্রন্থন বিভাগে বিপুল 
উৎসাহে কাজ করে প্রাতিষ্ঠা অর্জন করেন । রামেন্দ্র- 
সুন্দর ন্লিবেদির আদর্শে সরল বাংলায় 'বজ্ঞানের 
সত্যপ্রচার তাঁর জবনের অন্যতম কাজ ছিল। 
বঙ্গীয় স্মাহত্য সম্মেলনে নেহাঁট ১৩৩০ ব.) 
'বিজ্ঞান-শাখার সভাপাত ছিলেন । রাঁচিত উল্লেখযোগ্য 
গ্রন্থাবলী : 'গ্রহ-নক্ষত্র' প্রাকৃতিক”, 'বৈজ্ঞাঁনকী” 
পোকামাকড়", 'জগদশশচন্দ্রের আবম্কার, 'বাংলার 
পাখন”, শব্দ ইত্যাদ। শাল্তানকেতন বিদ্যালয়ের 
তাঁনই প্রথম সর্বাধ্ক্ষ। এখানেই দেহাবসান। 
[১,৩,৫,৭,২৫,২৬] | 

রায়, মহায়াজা (২১.১০.১৮৬৮ - 
&.১.১৯২৬)। অজ্রীনাথ। পূর্বনাম ব্রজনাথ। 
নাটোরের মহারাজা গোঁবন্দনাথের পত্রশ বজসুল্পরাী 
শৈশবেই তাঁকে দত্তকপূুত্ররূপে গ্রহণ করেন। 
১৮৭৫ খুশী. প্রবেশিকা পাশ করেন। ধনী জামদার 
হয়েও রাজনীতিতে 'নিভয় আত্মপ্রকাশ করে ভূম্য- 



জগদশশ গল্োপাধ্যায় 

ধকারী সমাজের আদর্শস্থানীয় হন। সংস্কৃত ও 
হংরেজশ সাহিত্যে দক্ষ ছিলেন। ক্রীড়ামোদী ও 

সংগঠকরুপেও খ্যাত ছিল। নাটোর 'ক্রকেট দল 
(তন পুরোপহীর দেশীয় খেলোয়াড় দিয়ে গঠন 
ক্বাছলেন। সাহিত্য অধ্যয়নে ও রচনায় বশেষ 
অনুরাগী 'ছিলেন। স্াহত্য-বিষয়ক পান্তকা সম্পা- 
দনায় বিদ্বংসমাজে এবং বিশিষ্ট পাখোয়াজনী হসাবে 
সংগধত-মহলে খ্যাতি ছল। তি 'মানস' পান্রকার 
মুঠ বর্ষ থেকে সম্পাদনা করেন এবং দুবছর পরে 

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের 'মর্মবাণী” এর সঙ্গে 
যন্ত হলে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহযোগি- 
তায় আমৃত্যু মানসী ও মর্মবাণী সম্পাদনা 
কবেন। এ সময়ে মানসী ও মর্মবাণী অন্যতম 
শ্রঠ পাঁত্রকা ছিল। রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু 
;ছলেন। কাঁবর পন্রাবলঈীতে বহুবার তাঁর সম্বন্ধে 
উল্লেখ আছে। বঙ্গীয় সাহত;/ পাঁরষদের পক্ষ থেকে 
রবীন্দ্র-সংবর্ধনার অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন। রচিত 
গ্রল্থ : নূরজাহান”, 'সন্ধ্যাতারা, কোব্যগ্রল্থ) ও 
'দাবাব দূরদ্াষ্ট। [১,৩,৬,৭,২৫,২৬] 

জগদীশ গঙ্গোপাধ্যায় । পূর্ববঙ্গের অন্যতম 
খাতনামা যাত্রাওয়ালা। 'তানি বেগের গাঞ্গুলণ, 
নামে বিশেষ খ্যাত ছিলেন। পরবতী কালের 'বখ্যাত 
যারাওয়ালা গোবিন্দ আঁধকারীকে তাঁনই আঁবি- 
সবার করে নিজ দলে ছোকরা 'হসাবে নিয়োগ 
করোছলেন। 1১] 

জগদশশচন্দ্র গ্স্ত জেলাই ১৮৮৬ - ১৯৫৭) 
খোর্দমেঘচামশী _ ফাঁরদপুর । জন্ম -_- কুষ্টিয়ায়। 
প্রখ্যাত ছোটগল্প-লেখক ও ওপন্যাঁসক। সীট 
স্ুুল ও রিপন কলেজে শিক্ষাগ্রহণ করেন। সউড়ী 
ও বোলপুর আদালতে কর্মজীবন কাটে। কাবি 
হিসাবে তান প্রণ্থমে আত্মপ্রকাশ করলেও ছোট 
গত্পকার-রূপে বাংলা সাঁহত্যে স্থায়ী আসন লাভ 

সেকালের নূতন ধরনের সকল পান্রকাতেই গল্প 
প্রকাশ করেছেন। গল্প ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রকাশ- 
ভাঁঙার স্বাতল্ম্যের জন্য মহলে 'বাঁশজ্ট 
স্থান পেয়োছিলেন। তাঁর প্রকাশত কাঁবতা-সঞ্কলন : 
“অক্ষরা'। শবনোঁদিনঈ', “উদয়লেখা, মেঘাবৃত 

অশান' প্রভাতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রল্থ এবং 

'কলাজ্কত তাঁর্থ”, “অসাধু সিদ্ধার্থ” উল্লেখযোগ্য 
উপন্যাস। [৩] 

জগদশশচন্দ্র চষ্টোপাধ্যায় (১২৭৮ - ১৯ শ্রাবণ, 
১৩৬৭ ব.)। ভারতবরেণ্য বৈদান্তিক জ্ঞানতপস্বী ৷ 
বারাণসীতে 'শিক্ষাগ্রহণের পর কৌনম্ব্রজ বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে এম.এ, পাশ করেন। রোম বিশ্বাবদ্যালয়ে 

[৬৫৯ ] জগদশীশচল্দ্র বস্ 

ভারতশয় দর্শনের অধ্যাপকরূপে [তানি যথেষ্ট 
প্রসিদ্ধ অজর্ন করেন। শৃহন্দু রিয়্যালিজম, 

কাম্মীরী শৈবইজম, "বাদক ভিউ অফ '?দ ম্যান 
আণ্ড দি ইউনিভার্স, প্রভীত তাঁর উল্লেখযোগ্য 
গ্রল্থ। [৪] 

জগদীশচন্দ্র দাশগ?্ত (১৬.৪.১৯০৬ - ১,১, 
১৯৭১) ঢাকা৫)। তারকচন্দ্ু । মাতা প্রখ্যাত কংগ্রেস” 

নেত্রী মোহনী দেবী । ১৯২৬ খী. সেন্ট জোঁভয়ার্স 
কলেজ থেকে ব.এস-স. পাশ করে এম.এস-স. 
পড়ার সময় ১৯২৭ খুশী, ক্যালকাটা কেমিক্যালে 
কর্মজীবন শুরু করেন ; ১৯৬৫ খ্ডী. তার অন্যতম 
ডিরেক্টর নির্বাচিত হন। তান দেশশ ও 'বদেশশ 
বহু ব্যবসায়-প্রাতষ্ঞানের বাশস্ট সদস্য এবং 
ভারতীয় সাবান ও প্রসাধনদ্রব্য, উৎপাদক সংস্থার 
সভাপাঁতি এবং সদারঞ্গ সঙ্গত সংসদের কার্য- 

করী সভাপাঁত 'ছিলেন। 1১৬? 
জগদবশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৩ - ১০.৪, 

১৯৩৭)। জে. 'স. ব্যানাজী নামে সমাঁধক 
পাঁরচিত 'ছিলেন। মেট্রোপালটান স্কুল, জেনারেল 
আসেমাবরজ ইনস্টিটিউশন ও শিবপুর হীঞ্জ- 
নিয়ারং কলেজে 'শিক্ষালাভের পর চাকাঁরতে না 
গিয়ে জ্ীবকার্জনের জন্য হীঞ্জানয়ারং কনষ্্যা্টর 
[হসাবে স্বাধীন বাবসায় আরম্ভ করেন। প্রোসডেন্সী 
কলেজের “বেকার ল্যাবরেটরণ'-গৃহ নির্মাণে খ্যাত 
অর্জন করেন। ব্মে বিজ্ঞান কলেজ-ভবন, ইউীন- 
ভারাঁসাট ইন্টাটিউট, নৃতন রয়্যাল এক্সচেঞ্জ 
ভবন ও কলিকাতায় বড় বড় হোটেল 'ির্মাণ 
করেন। কাপড়, লোহা, ইস্পাত প্রভৃতির আমদাঁন- 
রপ্তানির ব্যবসায়ও ছল । বাঙলার বড় বড় গশল্প- 
প্রাতম্ঠানের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল । তান 
“স্ট্যান্ডার্ড 'িবেট বোল্ট আযান্ড নাট ওয়ার্কস:, 
নামক শজ্প-প্রাতিষ্ঠানের প্রাতজ্চাতা। বেঞ্গল ন্যাশ- 
নাল চেম্বার অফ কমার্সের সহ-সভাপাঁতি ও তার 
প্রাতানাধ 'হসাবে ১২ বছর কাঁলকাতা পোরের 
কাঁমশনার 'ছিলেন। [১,৫] 

জগদশশচন্দ্র বস; (৩০.১১.১৮৫৯- ২৩,১১৯, 
১৯৩৭) ময়মনাসংহ । আদ 'নবাস রাঁড়খাল-- 
ঢাকা। ভগবানচন্দ্র। 'িশ্বাবশ্রুত পদার্থীবদ ও 
জীবাবিজ্ঞানী। ডেপুটি কালেন্র পিতার কমর্ষেত্ 
ফরিদপুরে বাল্য-শক্ষা শুরু । পরে কাঁলিকাতা সেন্ট 
জোঁভিয়ার্স স্কুলে ও কলেজে শিক্ষা লাভ করে 
১৮৮০ খল. গ্র্যাজুয়েট হন । ডাক্তারী পড়ার ইচ্ছা 
ছিল, কিন্তু ম্যালোরয়ায় স্বাস্থ্যভঞ্গ হওয়ায় শেষ 
পর্যন্ত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীশিক্ষার জন্য ইংল্যাপ্ড 
যাত্রা করেন। কোঁম্রিজ থেকে বিজ্ঞানে অনার্প সহ 
বি.এ. এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ব.এস-সি, 
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পাশ করেন। দেশে ফিরে ১৮৮৫ খু, প্রোসিডেল্সসী 
কলেজে পদার্াবদ্যার অধ্যাপক হন। 'িতন বছর 
পণ্ত বেতন গ্রহণে অস্বীকার করেন, কেননা এ 
সময়ে ভারতাঁয় ও ইংরেজদের বেতনের মধ্যে বৈষম্য 
ছিল। ১৮৮৭ খুশী, অবলা বসুকে বিবাহ করেন। 

অর্থকৃচ্ছতার জন্য প্রথমে চন্দননগরে বাস করেন, 

পরে কলিকাতায় ভাঁগনীপাঁতি মোহিননমোহনের 
সঙ্গে মেছুয়াবাজারে বাস করতেন। এ সময়ে তাঁর 
বৈজ্ঞানক নেশা ছিল ফোটোগ্রাফী ও শব্দগ্রহণ। 
কলেজের এড়সনের ফোনোগ্রাফ যন্তে তিনি নানা- 
রকম শব্দগ্রহণ ও পাঁরস্ফুটনের পরাক্ষা করতেন। 
ফোটোগ্রাফ বিষয়ে গভীর গবেষণায় মনোনিবেশ 
করে বাঁড়র বাগানে একটি স্টাডও তৈরণ করেন। 
এ সবের মধ্যে হা্জ আবিষ্কৃত 'বৈদন্যাতিক চুম্বক 
তরঞ্গ” সম্বন্ধে নূতন গবেষণার নিয়মিত খবরাখবর 
রাখতেন। পয্যন্রিশ বছর বয়সে এই বিষয়ে গবে- 
ধণায় মনোনিবেশ করেন ও পরের বছর থেকেই 
এই বিষয়ে নিবন্ধ প্রকাশ শুরু করেন। জগদীশ- 
চন্দ্রের গবেষণা 'তিনাট প্রধান পষায়ে ভাগ করা যায়। 
প্রথম পর্যায়ে বৈদযাতিক তরঙ্গের বস্তুনিচয় সম্পর্কে 
দব-উদ্ভাবিত ক্ষুদ্র যন্মের সাহায্যে, আত ক্ষদ্্র 
বৈদ্াতক তরঙ্গেও দৃশ্য-আলোকের সকল ধর্ম 
বর্তমান__এই তত্ব প্রমাণ করেন। এই সময়ে [তান 
বিনা তারে বাত প্রেরণের পদ্ধতি আ'বচ্কার করেন। 
তাঁর এই গবেষণা ইউরোপের বেতার-গবেষণার 
দ্বারা প্রভাবিত হয় নি। সেই হিসাবে একে যুগান্ত- 
কারগ আ'বচ্কার বলে আভনান্দত করা যেতে পারে। 
উল্লেখা, লন্ডন বিশ্বাবদ্যালয় এই সময়েই ১৮৯৬) 
তাঁকে ডি.এস-সি. উপাঁধ প্রদান করে। প্যারশর 
আন্তজাতিক পদারথবদ্যা কংগ্রেসে ১৯০০) পঠিত 
তাঁর প্রবন্ধের নাম 'জড় ও জশবের মধ্যে উত্তেজনা- 
প্রসূত বৈদযাতিক সাড়ার সমতা" ৷ দ্বিতীয় পর্যায়ের 
গবেষণার বিষয়বস্তু তাঁর রাঁচত : “8২5501969 71 
(106 14৮1716 2010 বৈ ০০0-1-151081 গ্রন্থে ১৯০২) 

পাওয়া যায়। পরে এই গ্রবেষণায় তিনি ধাতু এবং 
উদ্ভিদ ও প্রাণীর পেশশর উপর নানা পরণক্ষা 
করেন ও দেখান যে বৈদ্যাতক, রাসায়ানক ও 
যান্িক উত্তেজনায় এ তন 'বাভম্বজাতীয় পদার্থ 
একই ভাবে সাড়া দেয়। তাঁর রাঁচত 40017115818- 
0৬৩ 1215০99101855891985 গ্রল্থে এই সব গবে- 

বণার কথা 'লাঁপবদ্ধ হয়। মানুষের স্মীতশান্তর 
যান্মিক নমূনা (1০৩1) তানিই সম্ভবত প্রথম 
প্রস্তুত করেন । আধ্বীনক রেইড্যার যল্ত্, ইলেক্ট;নিক 
কমপিউটার প্রভৃতির সষ্ট অংশত এই মৌলিক 
চিন্তার অনুসরণ করেই সম্ভব হয়েছে। তৃতশয় 
পর্যায়ের শারীরবিদ্যা-বিষয়ক গবেষণায় জড় ও 

[১৬০ ] জগদীশচল্ছ লাহড়ণ 

প্রাণীর মধ্যগত বস্তু হিসাবে উদ্ভিদের উপর প্রাক- 
তক ও কৃন্রিম উত্তেজনার ফলাফল সম্বন্ধে গিশদ 
পরণক্ষা করেন। প্রাকতিক উত্তেজনার মধ্যে তাপ, 
আলোক ও মাধ্যাকষণের ফলাফল, কৃত্রিম উত্তেজন।র 
মধ্যে বৈদ্যাতিক ও তাপীয় আঘাত--তরি পর্যণ- 
লোচনার বিষয় 'ছিল। তান ক্রেস্কোগ্রাফ যন্দের 
সাহায্যে সক্ষন সণ্টালনকে বহুগুণ বার্ধত করে 
দেখান যে তথাকথিত অনুত্তেজনীয় উচ্ভদুও 
বৈদ্যৃতক আঘাতে সঙ্কুচিত হয়ে সাড়া দেয়। 
এইসব পরণক্ষা-নরীক্ষার জন্য কেস্কোগ্রাফ ছাড়া 
[্ফগ্মোগ্রাফ, পোটোমিটার ও ফোটোিল্থোটক- 
বাবূলার প্রভাতি স্বয়ংলেখ যল্ন আবিচ্কার করেন। 
উীদ্ভদের জলশোষধণ ও সালোকসংশ্লেষ সম্বন্ধে 
তাঁর বিশদ গবেষণাও উল্লেখযোগ্য । ১৯১৫ খপ, 
অধ্যাপনার কাজ থেকে অবসর-গ্রহণের পর "বসু 
শবজ্ঞান মান্দির প্রাতিষ্ঞা করে (৩০.১১,১৯১৭) 
আমত্যু সেখানে গবেষণা চালান । গ্িরাঁডতে মৃত্যু । 
তান রয়্যাল সোসাইটির সদস্য (১৯২০), লগগ 
অফ নেশন্সের ইন্টেলেকচুয়াল কো-অপারেশন 
কাঁমাটর সদস্য (১৯২৬ -৩০), ভারতীয় "বজ্ঞান 
কংগ্রেসের সভাপাঁতি (১৯২৭), গভয়েনার আযাকা- 
ডেমী অফ সায়েন্সের বৈদোশক সদস্য (১৯২৮) 
এবং বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষদের সভাপাঁত ১৩২৩ - 
২৫ ব.) িলেন। যৌবনে ভারতের 'বাঁভল্ন স্থানে 
মান্দর, গুহা-মান্দির এবং প্রাচীন 'বিশবাঁবদ্যালয়- 
সমূহের ধহংসাবশেষ ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করেন 
ও ধস্থরাচন্র গ্রহণ করেন। তাঁর বাংলা রচনা 
“অবান্ত'র মধ্যে তাঁর সোন্দর্য-পৃজারী শিল্প 
মনের পাঁরচয় পাওয়া যায়। তান বসহবিজ্ঞান 
মন্দিরের বিভিন্ন অংশ প্রাচন স্থাপত্যের অনু- 

করণে সাঁজ্জত করেন । রবান্দ্রনাথ ও জগদণীশচন্দ্রের 
পরস্পরকে 'লাখিত পল্তাবলতে গবেষক ও সাধক 
জগদীশচন্দ্রের 'বিজ্ঞান-জগতে নিঃসঞ্গ পদক্ষেপের 
অপরূপ কাহিনী পাঁরস্ফুট হয়েছে। তাঁর অন্যান্য 
রচনাবলশ : 79122 75510017565 23 ৪ 7৬162179 

০ 121591010981081 17053118265015, 1১02৮510- 

108 01 075 4৯509171 0 981), ১119980192% 

01 1১110105511005515, 6৮0115 1৮1০০172101517) 

০? 191251055, 00116500650 17210551091 ১217619, 

1৮10101 1৮15010218151) ০0 1275, 010৬0 

210 179010 1105570610% 17) 1288051১৯০২ 

খুশী. সস আই.ই., ১৯১১ খু, সি.এস.আই., 
১৯১৪ খুশী বিজ্ঞানাচার্য ও ১৯১৬ খ্যাঁ. স্যার 
উপাধতে ভূষিত হন। [১,২,৩,৪,৬,৭,১০, 

২৫,২৬] 
জগদশশচল্দ্র লাহড়শ ১৮৫৮ - ৭.১২.১৮৯৪) 



ড্রগাদশীশ তরকালপ্কার 

£ঞাঁদিয়া-নদীয়া। মাতুলালয় শাদ্তিপুরে জল্ম। 
এসাচরণ। ১৮৭৬ খা. হেয়ার স্কুল থেকে প্রবে- 

শাকা এবং ডাফ কলেজ থেকে এফ-এ. পাশ 

করেন। ১৮৮৪ খু, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা 
শুরু করে কলিকাতা ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে 
উধধালয় স্থাপন করেন। এ ছাড়া একটি হোঁমিও- 
পাখিক স্কুল ও 'লাহিড়ী আযান্ড কোং নামে 
চহামওপ্যাথথক ওষধালয় এবং স্বগ্রামে মায়ের 
নাম একটি দাতব্য াকিৎসালয় স্থাপন করেন। 
তানি বাংলায় 'হোমিওপ্যাঁথক চিকিৎসক” (১২৯২ 
ব) এবং ইংরেজীতে "ইীপ্ডিয়ান মেডিক্যাল রেকড” 
লামে দু'খানি পন্তিকা পরিচালনা করতেন। তাঁর 
রচিত গ্রন্থাবলী : হোমিওপ্যাথিক মতে গৃহ- 
চিকিৎসা", 'হোমিওপ্যাথর বিরুদ্ধে আপাস্ত খণ্ডন”, 
'৪লাউঠা-চিকিৎসা+, 'নরশরণীর-তত্', জবর-চিকিৎসা”, 
'৮কিৎসা-তত্ব', ৈষজ্য-তত্ত", 'পদৃশ-চিকিৎসা বা 
প্রাকটিস অফ মেডাসন'। [১,৪,২০,২৫,২৬] 

জগদীশ তকাালঙ্কার। নবদ্বশপ। যাদবচন্দ্র 
[দ্যাবাগীশ। প্রাসদ্ধ নৈয়ায়ক পাণ্ডিত। জল্ম 
আনুমানিক ১৫৪০-৫&০ খু, মধ্যে। চৈতন্য- 
দেবের *বশুর সনাতন মশ্রের প্রপৌন্র। বাল্যে 
অতান্ত দুরন্ত ছিলেন, ফলে ১৮ বছর বয়সের 
আগে বর্ণপরিচয় হয় নি। পরে অজ্পাঁদনেই কাব্য- 
বাকবণাদতে দক্ষতা অজর্ন করেন। আর্ক 

অসচ্ছলতার জন্য সংসার প্রাতপালন ও অধ্যয়ন 
কাঁঠন হয়ে ওঠে । ভবানন্দ সদ্ধান্তবাগণীশের চতু- 
*পাঠীতে ন্যায় অধ্যয়ন করে “তর্কালঙ্কার, উপাধি 
লাভ করেন। 'নিজ চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপক 'হিসাবে 
সুদুরপ্রসারী খ্যাতি ছিল। রঘুনাথ 'শিরোমণির 
তত্তীচন্তামাঁণদীধাতির “ময়ুখ' নামে টকা রচনা 
করে তান সারা ভারতে খ্যাঁতিলাভ করেন। 
রামভদ্র সাবভোমের ছাত্র জগদীশ রচিত দশীধাতির 
টীকার প্রচার তাঁর পূর্বতরর্ণ দখীধাতির 
অন্যান্য টকার গৌরব ম্লান করে দেয়। চৈতন্য- 
দেবের আন্দোলনের ফলে শদ্রুও শাস্তালোচনার 
আধকার পায়! জগদীশ শাস্জজ্ঞাস শুদ্রকে 
শিব্ত্ব দিয়ে আর্থক দর্দশা থেকে অব্যাহতি 
পান। তাঁর মৌঁিলক গ্রন্থ 'শব্দশান্ত-প্রকাঁশিকা” এক 
সময় বাঙলার প্রত্যেক চতুষ্পাঠীতে সাদরে অধঈত 
হত। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্ধের মধ্যে 'তর্কামৃত 
ও রহস্য প্রকাশ” নামে কাব্প্রকাশের একখানি 
টীকা পাওয়া যায়। ১৬১০ খুখ. নবদ্বীপের প্রধান 
নৈয়াষিক ছিলেন। অধ্যাপক জশবনের সবোচ্চ 
মাদা 'জগদ-গুরু” পদদ তান লাভ করোছিলেন। 
তাঁর দুই পত্র রঘুনাথ ও রূদ্রেশ্বর উভয়েই পণ্ডিত 

1 [(৯,২,৩,২৫,২৬,৯০] 

৯৯ 

[ ৯৬১৯১ ] জগদীশ মুখোপাধ্যাক্স 

জগদীশ পাঁপ্ডত (১৫/১৬ শতাব্দী) পূর্ব- 
দেশে গয়ঘড়। কমলাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় । অল্প বযসে 
নানাশাস্তর পাঠ করে জগদীশ (মতান্তরে জগদানন্দ) 
পণ্ডিত খ্যাতি অর্জন করেন। নিজের টোলে ছাত্র 
দের কাছে ভন্তিতত্ত প্রচার ও চৈতন্যদেবের আঁব- 

ভবের পূবেই নাম-সংকীর্তন প্রচার করতেন। 
পিতার মত্যুর পর 'নিজ ভ্রাতা মহেশ পণ্ডিত ও 
স্তী দুঃাখনশকে সঙ্গে নিয়ে নবদ্বীপে চৈতন্য- 
দেবের আবাসের কাছে বসবাস শুরু করেন। শিশু 
বয়সে নিমাইকে 'তাঁন সস্ত্রীক অবতাররূপে পুজা 
ও স্তব করতেন। পরে 'নমাইয়ের সংকীর্তন দলে 
যোগ দেন। চৈতন্যদেবের সঙ্গে নশলাচলে গিয়ে 
জগন্নাথ মূর্ত এনে জসোড়া গ্রামে স্থাপন করেন। 

ছিলেন। এ ছাড়া চৈতন্যদেবের মূর্ত স্বগহে 
স্থাপন করে নাম রাখেন 'গৌরগোপাল' । রছু- 
নাথাচার্ষের গুরু ছিলেন। পৌষ মাসের শুরা 
তৃতীয়ায় তাঁর মৃত্যু হয়। এই 'দনাটি বৈষফবদের 
অন্যতম পরশদবস। [২] 

জগদীশ মুখোপাধ্যায় (১৮৬১-১০.১১, 
১৯৩২) বারুইখাঁলি-খুলনা । কালীীকৃমার ৷ যশো- 
হর জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা এবং কাঁলকাতা 
মেট্রোপালটান কলেজ থেকে 'ব.এ. পাশ করে 
১৮৮৫ খুন. অশ্বিনী দত্তের সহায়তায় বারশালে নব- 
প্রতিষ্ঠিত রজমোহন স্কুলে শিক্ষকের পদে নিয্ত 
হন। এই স্কুলে এবং পরে ব্রজমোহন কলেজেই 
আজাবন কাটিয়েছেন । স্কুলটি সরকারের বিষ-নজরে 
পড়োছিল। এর ফলে কাঁলকাতা 'বশবাবদ্যালয়ের 
পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধকারশী এই স্কুলের ছান্রকে 
বৃত্তি দেওয়া হয় নি। রাজনোতিক আন্দোলনে তান 
কখনও প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন 'ন। কিন্তু মনে 
প্রাণে তান ছিলেন একজন খাঁটি দেশপ্রোমক, সমাজ- 
সেবক ও আদর্শবান শিক্ষক। একসময় অশ্বিনী 
কুমার এবং তিনি বারশালের সমস্ত সংকাষেরি 
প্রাণ ছিলেন। সমস্ত ছাত্র তাঁদের নৈতিক চার 
দ্বারা প্রভাবত হয়েছিল। বারশাল শহরে 517 
নামেই পাঁরীচিত ছিলেন। তিনি প্রান আদর্শে 
অমৃত সমাজ” নামে একটি সমাজ স্থাপন করে- 
ছিলেন । প্রথম জাবনে ব্রাহ্মধর্মের সংম্রবে এলেও 
পরবতশি জশবনে মতাদর্শ পঁরিবার্তত হয়। দেব- 
মন্দির প্রাতষ্ঠা করে বিগ্রহ স্থাপন করোছলেন। 
উদ্ভিদবিদ্যায়, সঙ্গীতশাস্তে ও জ্যোতিষশাস্যে 
[িশেষ দক্ষতা ছিল। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পাঁঞ্জকার 
শশর্ষস্থানশয় উপদেষ্টাদের অন্যতম ছিলেন । অকুত- 
দার এই কর্ম যোগশর সঙ্কজ্প 'ছিল-_-বাবা হবেন না, 
দশক্ষাগুর হবেন না, গ্রম্থকার হবেন না। নশ্বর 



জগদীশ্বর গত 

জগতে তাঁর কোনো চিহ না থাকে এই ছিল তাঁর 
অভিপ্রায় । 1১১১৪৬] 

জগ্গদীশ্বর গুপ্ত 6১৮৪৬ - ৮.৭.১৮৯২)। 
আতুলালয় মেহেরপুর-নদীয়ায় জল্ম। গোপাীকৃষণ। 
ঞ্রাথণ্ডের বিখ্যাত বৈদ্যকুলোদ্ভব। পতামহ প্রাণ- 
কৃ গুপ্ত খ্যাতনামা কবিরাজ ছিলেন। কৃষ্ণনগর 
কলেজ থেকে বৃত্তিসমেত প্রবেশিকা ও এফ.এ., 
পরে বি.এ. ও বি.এল. পাশ করেন । ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের 

ফলে এই সময়ে তিনি পিতার আর্ক সাহায্য 
থেকে বণ্টিত ছিলেন। দিনাজপুর ও মোদনীপরে 
ধকছুদিন ওকালতি করার পর মূলে নিয্ত হয়ে 
কাোপলক্ষে যেখানে যেতেন সেখানেই ব্রাহ্মধমেরি 
প্রচার করতেন। কুঁম্টয়ায় অবস্থানকালে একটি 
ব্রা্মসমাজ ও স্কুলগৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। বৈষব- 
শাস্মে তাঁর প্রগাঢ় পাশ্ডিত্য 'ছিল। 'তাঁনি চৈতন্য- 
চাঁরতামৃত, গ্রন্থ সম্পাদনা করোছিলেন। রাঁচত 
গ্রল্থ : শশ্রীচৈতন্যলশীলামৃত', 'মেঘদৃত" তনুবাদ- 
গ্রদ্থ), 'লীলাস্তবক', রামমোহন রায় চরিত, প্রভাতি । 
সামাঁয়ক পন্রাদিতেও প্রবন্ধাবলশ প্রকাশ করতেন। 
[১.৪,২০,২৫,২৬] 

জগম্ব্ফয (১৮৭১-১৯২১) গোঁবন্দপুর-_ 
ফরিদপুর । দীননাথ ন্যায়রত্র। বারেন্দ্র শ্রেণীর 
ব্রাহ্মণ । কিশোর বয়সেই তাঁর মধ্যে ভাঁন্তভাবের পাঁরচয় 
পাওয়া 'িয়োছল। নাম-সংকীর্তন, ভাগবত-পাঠ, 
ভগবদালোচনা শুনলেই তিনি ভাবাবস্ট হয়ে 
পড়তেন। অন্তাজ ও অস্পৃশ্যদের প্রাতি তাঁর 
অসাধারণ করুণা ছল । সামাঁজক নির্যাতনে আঁতচ্ 
হয়ে ফারদপুরের বুনো বাগ্দীরা খ্ীম্টধর্মগ্রহণে 
উদ্যোগী হলে তান তাদের উপদেশ দানে 'নব্ত্ত 
করে হাঁরভস্ত-সম্প্রদায়ে পাঁরণত করেন। কাঁলকাতার 
রামবাগান অণ্চলে বাসকালে ডোমদের নাম-কার্তন 
ও বৈষ্ণবীয় আচার-আচরণে উদ্ধদ্ধ করেন। তাঁর 
মূল উপদেশ ছিল-_রাধাকৃষ্ণের ভজন । 'তাঁন 
শুদ্ধাচার, ব্রক্ষচর্য ও নাম-কীর্তনের উপর গুরুত্ব 
দতেন। ফাঁরদপুর আশ্রমে সমাধস্থ অবস্থায় 
দেহত্যাগ করেন। 1[১,৩] 

জগদ্বন্ধ্ দত্ত (১২৭৯ - অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ ব.) 
বানরাপাড়া--বাঁরশাল। গ্রাম্য পাঠশালায় সামান্য 
শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে অর্থোপাজনের চেষ্টায় দোকান 
খোলেন। পরে কাঁলিকাতায় এসে একরকমের 'লখবার 
কালি আবিষ্কার করেন। তাঁর 382. মার্কা 
চাকাতি ও গংড়া কালির খুব সুনাম হয় এবং এই 
কালির ব্যবসায়ে তান প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। 
বাগবাজারের গৌড়ীয় মঠ তারই অর্থানুকৃল্যে 
নির্মত হয়। [১] 

জগছচ্ধ; বস? (১৮৩১ - ২৬.২.১৮৯৮) দাণ্ডর- 

[ ১৬২ ] জগদ্বন্ঘ; ভদ্র 

হাট- চাব্বশ পরগণা। রাধামাধব। তান ১৮৪১ 
খী, ঢাকা কলেজ থেকে বাঁন্তসমেত জুনিয়র 
স্কলারশিপ পরীক্ষা পাশ করেন। পরে কলিকাতা 
মেডিক্যাল কলেজে ভার্ত হয়ে তিন বছরের মধো 
ধান্রীবিদ্যায় প্রথম স্থান আঁধকার করে স্বর্ণপদক 
ও প্রশংসাপন্র পান। এরপর জি.এম.স"ব. পরীক্ষায় 
প্রথম হয়ে প্রথমে সিম্যান হাসপাতালের ভার প্রাপ্ত 
হন ও পরে মোডক্যাল কলেজের আযানাটামর গডিমন- 
স্ট্রেটর পদ লাভ করেন। শেষে ক্যাম্বেল মোঁডক্যাল 
কুলের মেটেরিয়া মোঁডকার অধ্যাপক হন, কিন্তু 
কছ্ঢকাল চাকার করার পর অসহস্থতার জন্য 
অবসর-গ্রহণ করেন। ১৮৬৩ খ্ডী, এম.ড. পাশ 
করেন। ১৮৭৮ খু. কাঁলকাতা 
ফেলো ও ফ্যাকাল্ট অফ মেডিসিন-এর ডন এবং 
১৮৮৯ খ্ী, এমাব, ও ১৮৯০ খু, এমশড, 
পরীক্ষার পরক্ষক 'নিষুন্ত হন। ১৮৮৭ খুব, 
কাঁলকাতা মোঁড়ক্যাল স্কুল স্থাপনে প্রধান উদ্যোগন- 
দের অন্যতম ছিলেন। নিজগ্রামে তাঁরই অর্থে একটি 
দাতব্য চাঁকৎসালয় স্থাঁপত হয়। ডা. মহেন্দ্র 
লালের 'সায়েল্স আআসোসিয়েশন' প্রাতিষ্ঠাকালে 
তান ১০০০ টাকা দান করোছলেন। মোডক্যাল 
কংগ্রেসের ভাইস-প্রোসিডেন্ট এবং দশ বছর 'মিউ- 
নাঁসপ্যাল কামশনার ছিলেন। সঙ্গীত ও নৃত্যে 
তাঁর 'বশেষ জ্ঞান ছিল। তা ছাড়া "চন্নাঙ্কন কার্ষ 
ও সচীবিদ্যায় অনুরাগী ছিলেন। রত্ব-পরণীক্ষায়ও 

কলিকাতার কনসেন্ট 

ও স্থাস্থ্য বিষয়ে সামায়কপন্লে বহন প্রবন্ধ লিখেছেন। 
[১ ৫,২৬] 

জগদ্ব্ধ। ভু (১৮৪২ - ৯৯০৬) পানকুণ্ড-_ 

ঢাকা । রামকৃষ্ণ । অল্প বয়সেই ফারসনঈ ভাষা শেখেন। 
১৮৬২ খ্ী. বৃত্তিসমেত প্রবৌশকা এবং ১৮৬৪ 
খুন, এফ.এ. পাশ করে যশোহর জেলা স্কুলের 
তৃতনয় শিক্ষক ও পরে প্রধান শিক্ষক 'নিষ্স্ত হন। 
১৮৯২ খুন. পাবনা জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক 
হয়ে ১৮৯৬ খুশী, অবসর-গ্রহণ করেন। মাল্ল ১২ 
বছর বয়সে ব্লজলশলা বিষয়ে একটি সুবৃহৎ পাঁচালী 
লেখেন। ১২৮০ ব. 'মহাজন-পদাবলসংগ্রহ” নাম 
দিয়ে বিদ্যাপাঁতির পদাবলস সঞ্কলন করেন। বৈষফব 
কাঁবদের জীবনী অনুসন্ধানে তিনিই প্রথম অগ্রসর 
হন এবং ১৩১০ ব. ৮০ জন প্রাচীন বৈষফব মহাজন 
রাচত ১৫১৭টি পদ সংগ্রহ করেন। এই সংগ্রহ 
শৌরপদতরাঞ্গণশ' নামে প্রকাশ করে বঙ্গ- 
সাহত্যে খ্যাঁতমান হন। অন্যান্য গ্রল্থাবলশী : 
চুছৃল্দরী-বধ কাব্য মেধূস্দনের মেঘনাদ-বধ 
কাব্যের অনুকরণে 'লাখত ব্যঞ্গকাব্য), "তপতণ?- 



জখগদাম রায় 

ওদনহা" কোব্য),। ভারতের হশনাবস্থা' কোব্য), 
.পাপাঁতি ও চন্ডদাসের পদাবলন"। 'বাভন্ন 
দায়কপন্রে প্রকাশিত রচনা : শবলাপতরাঁঞ্গণণ 
₹.", শবজয়সিংহ' নোটক), “দেবলা-দেবী” নোটক), 
» ভাগিনী', 'বামা ও বিজ্গেশ-রহস্য। | 1১,৩১৪, 
হ,১১২৫,২৬,২৮] 

জগন্রাম রায়। ভুলুই-__বাঁকুড়া। রঘুনাথ। প- 
কটাধিপাতি রঘুনাথ সিংহের আদেশে “অদ্ভূত 
ব্ায়ণ' রচনা শুরু করেন। গ্রল্থাট ১৭৯০ খু, 
শ্ধ হয়। এই রামায়ণে সপ্তকান্ড ছাড়াও পুজ্করা- 
ক্ণ্ড নামে একটি আঁতীরন্ত কাণ্ড আছে। মূল 
ড*হুঁত রামায়ণের সঙ্গে এর সম্পূর্ণ মিল নেই। 
কথা প্রাঞ্জল না হওয়ার ফলে তাঁর গ্রন্থ সবন্র 
আদতে হয় নি। রচিত অন্যান্য গ্রল্থ : “দু্গা- 
পণ্ুরান্র', “আত্মবোধ” প্রভাতি। দুর্গাপণরার"র শেষ 
৬শ তাঁর পত্র রামপ্রসাদ লিখে সম্পূর্ণ করেন। 
[৯,১,২০] 

জগন্নাথ কুশারশ। যশোহর থেকে ভাগ্যান্বেষণে 
ভাগারথী তীরে ইংরেজ বাঁণকদের গ্রাম গোঁবন্দ- 
পূব এলে স্থানীয় জেলে, মালো প্রভাতি িম্ন- 
শেণীর লোকেরা একঘর ব্রাহ্মণ পেয়ে কৃতার্থ হয় 
এ৭ং জগন্নাথকে ঠাকুরমশাই” বলে ডাকতে থাকে। 
এদকে তান নূতন কাঁলকাতা বন্দরের ইংরেজ 
ধণকদের মালপন্র কেনাবেচার কাজে সাহায্য করে 
অ্থাপার্জন করতে থাকেন। জাহাজের সাহেবদের 
ম.খে তাঁর ঠাকুর উপাধি পারিবার্তত হয়ে টেগোর 
হগ। রবীন্দ্রনাথ তাঁরই বংশধর। [২২] 

জগন্নাথ তকপন্টানন €(১৩.৯,১৬৯৪ - ১৯. 
১০ ১৮০৭) '্িবেণী- হুগলী । রুদ্রদেব তর্ক- 
হগীশ। পিতা ও জ্যেন্ঠতাতের নিকট ব্যাকরণ 
ও স্মাতশাস্ত্র এবং রঘুদেব বাচস্পাতির নিকট 
নায়শাস্তের পাণঠগ্রহণ করেন। ন্রিবেণীতেই চতু- 
পাঠী স্থাপন করে মৃত্যুর একমাস পূর্ব পর্যন্তিও 
ধ্যাপনায় রত ছিলেন! চাঁক্বশ বছর বয়সে 'তর্ক- 
“গানন' উপাধি লাভ করেন। দীর্ঘজীবশ এই 
"ডত একক প্রচেষ্টায় সংস্কৃতচচশীয় নবদ্বীপের 
ধাত প্রায় নিষ্প্রভ করে তোলেন। ইংরেজগণ 
১৭৬ খ্ী. বাঙলার দেওয়ান লাভ করে দেশীয় 
ব্চারপদ্ধাত ও আইন প্রস্তুতের জন্য এই পণ্ডিতের 
'বিরস্থ হয়। স্মৃতি-সমুদ্র মন্থন করে শববাদ 
১গার্ণব, গ্রন্থ (১৭৮৮- ৯২) সঞ্কলন তাঁর এক 
সাবস্মরণীয় কীর্ত। এক সময়ে হিন্দু দেওয়ান 
“চার-ব্যবস্থা এই গ্রন্থাটরই ইংরেজশ অনুবাদের 
ধ্যমে চলত। এ ছাড়া নব্যন্যায়ের 'বাভন্ব প্রসম্গের 
উপর "তান 'বাভন্ন পান্নিকা রচনা করোছলেন। 
হর্শদাবাদের নবাবের দেওয়ান নন্দকুমার এবং 

[১৬৩ ] জগমাথ 'ম্শ্র 

শোভাবাজার-রাজ নবকৃষণ তাঁর পাশ্ডিত্যে মৃ্ধ হয়ে 
তাঁর পৃষ্ঠপোষক হয়োছলেন। ক্লাইভ, হেস্টিংস্, 
হাঁডঞ্জ, কোলব্রুক, জোন্স্ প্রভীত ইংরেজ রাজ- 
পুরুষগণ দুরূহ বিষয় মীমাংসার জন্য তাঁর সাহাব্য 
নিতেন। ইংরেজ সরকারে বাৃত্তভোগণ ্রাঙ্মণ 
পণ্ডিতদের মধ্যে তানই সম্ভবত প্রথম। বর্ধমান- 
রাজ কীতিচিন্দ্রু এবং কৃফনগর-রাজ কৃষণচন্দুও তাঁর 
পরামর্শ নিতেন। প্রথম স্মপ্রশম কোর্ট স্থাপিত 
হলে তাঁকে প্রধান পণ্ডিতের পদগ্রহণে আহহান 
করা হয়। অস্বীকৃত হলে পৌন্র ঘনশ্যাম এই পদে 
নযুন্ত হন। মৃত্যুকালে বপুল ভুসম্পান্ত ও অর্থ 
রেখে যান। 1১,২,৩,৭,২৬,২৬,৪৮] 

জগন্নাথ দাস (১৯শ শতাব্দী) ঘাটাল- মোঁদনগ- 
পুর। সঞ্গীত-রচায়তা। যজ্ঞেশবর ধোপা নামে 
আঁধক পাঁরাঁচিত ছিলেন । রাঁচত 'বাবধ গানের মধ্যে 
জোড়া গোলক বৃজ্দাবন' প্রীসম্ধ। 18] 

জগন্নাথ ছ্বিজ। 'দনাজপুর। “দনাজপরের 
কাঁবতা ও “সত্যনারায়ণের পাচালী'র রচয়িতা । 
[তানি সমসামায়ক এ্রীতহাসিক বিষয়বস্তু 'নয়েও 
কাঁবতা রচনা করতেন। [১] 

জগন্নাথ পণ্টানন (১৮শ শতাব্দী) নলাঁচড়া-- 
বাক্লা-বাখরগঞ্জ পেববিষ্ঞ)। রমাকান্ত বাচস্পাঁত। 
সমগ্র বাকলা সমাজে দীর্ঘকাল ধরে নলচিড়ার 
ভট্টাচার্য বংশ আঁধনায়ক ছিল। এই নৈয়ায়ক বংশে 
জগন্নাথের জল্ম। তাঁর সময় নলচিড়া শনম নবদ্বীপ, 
অর্থাৎ অর্ধ-নবদ্বীপ নামে বিখ্যাত হয়েছিল। এই 
বংশের প্রাধান্যকালে বহ্ কাশীবাসী ও দ্রাবিড় 
ছাল্ন নলচিড়ায় এসে অধ্যয়ন করেছেন । রাজা রাজ- 
বল্লভের সভায় বাকলার ১১ জন নিমাল্মিত 
পাণ্ডতের মধ্যে জগন্নাথ অন্যতম 'ছলেন। [৯০9] 

জগন্নাথ বস; মাল্লক । আন্দুল-হাওড়া | সঙ্গত- 
শাস্তে বিশেষ ব্যৎপান্ত 'ছিল। 'তাঁন অনেক 
সঙ্গীতও রচনা করেছেন। বৌশর ভাগই প্রণয়- 
সম্বন্ধীয়। ১৮৩২ খু. ণ্রত্বাবলশ' নামে একটি 
মাঁসক পাত্রকা প্রকাশ করেন। তাঁর রাঁচত গ্রন্থ : 
সংস্কৃত অমরকোষ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ 'শব্দকম্প- 
লাঁতকা” এবং 'শব্দকজ্পতরাঞ্গণণ”। প্রথম গ্রল্থ 
১৮৩১ খু, ও দ্বিতীয়া ১৮৩৮ খু. প্রকাশিত 
হয়। [১] 

জগন্নাথ 'বদ্যাপ্টানন। মাঁটিকোমড়া--চব্বিশ 
পরগনা । পণ্ডিত রামশরণ ন্যায়বাচস্পাত। স্মাতি- 
শাস্তে বিশেষ ব্যাৎপন্ন ছলেন। ধর্মকার্ধে তাঁর 
ব্যবস্থাঁদ অকাট্য 'ছিল। [৯০] 

জগন্নাথ দশ্র (১৫শ শতাব্দী) শ্রীহট্র। 
উপেন্দ্র। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পিতা । পদবী-- 
পুরন্দর। জগন্নাথ শ্রীহট্রট থেকে নবদ্বীপে এসে 



জাগলাথ সায় 

বাস করেন। শান্তিপরের পাঁণ্ডত অদ্বৈতাচাষ তাঁর আঁভভাবকস্বর্প ছিলেন। ১৫শ শতাব্দীর শেষ দশকে তাঁর মৃত্যু হয়। [১,৩,২৬] 
জগন্াথ রায় ও মাধব রায়। জগাই মাধাই নামে পারচিত। নবাব সরকারে নিষুস্ত কোটাল। মদ্যপ এষ অনাচারণ ও স্বেচ্ছাচারণ ধছলেন। চৈতন্য- 

দেবের দেশে নিত্যানন্দ প্রভু পাপাচার থেকে তাঁদের উদ্ধার করতে গেলে মাধাই তাঁকে কলসীর 
কানা দ্বারা আঘাত করে রক্তপাত ঘটায়। নিত্যানন্দ মাধাইকে শাঁস্ত না দিয়ে প্রেমভাবে আলঙ্গন দান করেন। এই মহত্ব দর্শনে উভয়েই বিমুগ্ধ হন এবং পরম ভন্ত হয়ে ওঠেন। এই দু'ভাই জন- মজুরের মত পাঁরশ্রম করে নবদ্বীপে গঙ্গায় একাঁট 
ঘাট বাঁধয়ে দিয়োছিলেন। [১,৩] 

জগল্মোহন গোসা?ঞ। বাঘাস.রা--শ্রীহট্র। তান 'জঈগল্মোহনী” বৈষব সম্প্রদায়ের প্রবর্তন-কর্তা 
ছিলেন। 1১] 

জগ্গল্মোহন তকালঙ্কার €(১৮২৯- ১৯০০) 
বড়িশা--চব্বিশ পরগণা। রাঘবেন্দ্র ন্যায়বাচস্পাতি। 
অতান্ত দরিদ্র পরিবারে জন্ম। কাঁলকাতায় প্রথমে 
এক আত্মীয়ের ও পরে এক অধ্যাপকের আশ্রয়ে 
থেকে সংস্কত কলেজে পড়াশুনা করেন এবং কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে বৃত্তি পান ও পরে 
স্বাবলম্বী হয়ে আরও পড়াশুনা করে উপাঁধ লাভ করেন। তারপর উন্ত কলেজেই গ্রস্থাগারকের পদে নিষন্ক হন। তিনি সাহতা, ন্যায় ও অলগ্কারে 
সমপাঁণ্ডত ছিলেন। গ্রন্থাগারিক পদে থাকাকালে কোন অধ্যাপকের অনুপাস্থাতিতে অধ্যাপনাও 
করতেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কপীার্ত চন্ডকৌশকণ' গ্রন্থের 
টীকা রচনা । এই গ্রন্থ দীর্ঘকাল এম.এ. সেংস্কত) 
পরাক্ষার্থীদের পাঠ্য ছিল। তান বর্ধমানরাজের 
উদ্যোগে প্রকাশিত মহাভারতের বাংলা অনুবাদ- 
গ্রন্থের অন্যতম অনুবাদক ছিলেন। 'ভাবপ্রকাশ ষন্তালয়' ও 'প্দরাণপ্রকাশ ষন্ত্রালয়' স্থাপন করে বহন, সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ ও প্রপম্নন করে প্রকাশ করেন। "বিজ্ঞান কৌমুদী” মোঁসক ১৮৬০), 'পাঁর- 
দর্শক' (দৈনিক ১৮৬১), “সত্যান্বেষণ' মোসিক 
১৮৬৫) প্রীত পর্রিষ্ার সম্পাদক ছিলেন। পর- বতশী জীবন যোগ এবং তন্ম-শাস্মের আলোচনা ও 
সাধনায় কাটান। এই সময় ণশবসংাহতা'র উৎকৃষ্ট 
অনুবাদ করেন। তান আরও কয়েকখান গ্রল্থ 
প্রকাশ করেছিলেন ; তন্মধ্যে বেণীসংহার' (সংস্কৃত টশকা) ও 'ক্িকপুরাণের অনুবাদ" উল্লেখযোগ্য। 
[১,৪৫] 

জগঙ্জোহন দস; (১৮০১ - ১৮৬৫) পঞ্গলা-_ মেদিনীপরে। আরর্ঘিক দূ্দশার মধ্যে থেকেও সেই 

রর 

[১৬৪ এ জগমোহন গব্বাস 

সময়ে প্রচলিত ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। পার- 
বারের ভরণ-পোষণের জন্য রাত জেগে পাঠশালায় 
ব্যবহার্য 'দাতাকর্ণ”, “গঙ্গার বন্দনা” প্রভাত গ্রল্থের 
অনুলাপ করতে হয়েছিল। এইরূপ অদম্য উৎসাহ 
ও চেস্টার ফলে তিনি একজন সনপ্রাসদ্ধ মুনশা 
হয়ে ওঠেন । প্রথমে ফৌজদারশ আদালতে মাঁসক ও 
টাকা বেতনে কাজ আরম্ভ করেন। ক্রমে মুনশী ও 
তহসিলদার হন এবং ১৯৮৪৬ খী, কালেক্ুরর 
দেওয়ান পদ লাভ করেন । সাধারণ্যে 'দেওয়ানজণ, 
নামে পারচিত ছিলেন। নিজগ্রামে আতাঁথশালা 
নির্মাণ করেন। প্রতি বছর গঞ্গাসাগর-যাত্রীদের 
অন্ন, বস্ত্র ও পাথেয় দান করতেন। [২] 

জগল্মোহিনশ দেবী। বালী-হাওড়া। চন্দ্র 
মোহন মজুমদার । স্বামন- ব্রক্মানন্দ কেশবচগ্দু 
সেন। তাঁর রাঁচত “জগৎহার” সঙ্গশত-পুস্তক কন্যা 
সাঁবন্রশদেবী কোচাঁবহার থেকে প্রকাশ করেন। এই 
গ্রন্থে নবাঁবধান-সমাজ সম্পাঁক্ত সঙ্গীতের সংখ্যাই 
বোশ। [8৪] 

জগমোহন বস; ৯ (2- ১৯৮৬৩ 2) ভবানীপুর 
-কাঁলকাতা। রাজা রামমোহন রায়ের সমসামায়ক 
বদ্যোৎসাহশী জগমোহন মার্চ ১৮২১৯ খু, ভবানী- 
পুরে ইউীনয়ন স্কুল নামে একটি ইংরেজশ বিদ্যা 
লয় স্থাপন করে এ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সার্বক 
উন্নাতাবধানকল্পে সাঁহীত্রশ বছরেরও অধিককাল 
তার সঙ্গে য্যস্ত ছিলেন। পহন্দু ইন্টোলজেনসার' 
পান্তকা শিক্ষা-জগতে তাঁকে ডোঁভড হেয়ারের সম- 
মর্যাদা 'দয়েছিল। ভবানীপুরের তদানীল্তন গণ্য- 
মান্য ও সরকারী উচ্চপদস্থ ব্যন্তি প্রায় সকলেই 
তাঁর তত্বাবধানে স্কুলের শিক্ষা পেয়েছেন। 
[১,৬৪] 

জগমোহন বস্২ ১৮৯১৮ -৮.৪.১৯৬৩)। 
তিনি ছাল্লাবস্থায় রাজনীতিতে যোগ দিয়ে “পুয়োর 
ব্রাদার্স সমাত স্থাপন করেন । অসহযোগ ও আইন 
অমান্য আন্দোলনে এবং পরে আগস্ট আন্দোলনে 
যোগ 'দয়ে কারাবরণ করেন। উত্তর কাঁলকাতার 
জনাপ্রয় নেতা* আইনজশীবী, কর্পোরেশনের কাউ- 
1ন্সলর এবং উত্তর কাঁলকাতা কংগ্নেসের সভাপাতি 
শছিলেন। [১০] 

জগমোহন 'বিশ্বাঙ্গ। নোয়াখালশ পেববজ্গা)। 
রামহার। তান লর্ভ কর্নওয়াঁলিসের দশশালা 
বন্দোবস্তের কালে এলাহাবাদের রাজা ও জীমদার- 
দের সঙ্গে বন্দোবস্ত করবার জন্য দেওয়ানীর ভার 
পেয়ে এলাহাবাদে আঙেন। ঈস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পা- 
নীকে তান এককালখন ২ লক্ষ টাকা 'দয়ে তীর্থ- 
যাত্রীদের ওপর থেকে পূর্ব-প্রচীলত তীর্থ-কর 
চিরতরে রহিত কাঁরয়ে 'দিয়োছলেন। [৯] 



তানপসজক 

জনঙেজয়। শনরাবিল ঢাকুরী' কুলগ্রন্থ-রচাঁয়তা। 
*প্থথানি সামাজিক ইতিহাস হিসাবে অত্যন্ত 
£লাবান্। [২3 

জনমেজয় ভিন, আরমান ৫১৭৯৬ - ২$.৮. 
১৮৬৯) কাঁলকাতা। বৃন্দাবন । বাঙালী উর্দুকাঁব 
জরনমেজয় 'আর্মান' অর্থাৎ কামনা) এই ছদ্মনাম 

বধহার করতেন। বাংলা, উর্দহ, ফারসন ও ব্রজ- 
খায় সুপাশ্ডিত ছিলেন এবং িাশেষভাবে উর্দু 
কব্যরসের রাঁসক ছিলেন। উীল্লাখত সব কট 
৩ষাতেই কাব্য রচনা করেছেন। 'ন:সখা-এ-দলকুশা 
তব রচিত বিখ্যাত উর্দু কাব্য। তিনি এই গ্রন্থে 
ভবতীষ উর্দকবিদের সম্বন্ধে বিবরণ ও প্রত্যেক 
কবর কাব্য-রচনার নমুনা দয়েছেন। [৩২] 

জনরঞ্জন রামস (১২৯০- ১৩৬১ ব.) নবদ্বাপ 
--দীয়া। বিশ্ুশালী জমিদার গৃহে জল্ম। যৌবনে 
দেশসেবার কার্ষে ব্রতী হন। সুলেখক হিসাবেও 
খত 'ছিল। দীর্ঘকাল ভারতবর্ষ পার্রকায় 
[লিখেছেন । কংগ্রেস আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগা- 
যেগ ছিল। মিউনিসিপ্যাঁলাটর চেয়ারম্যান এবং 
নবদ্পীপের বহু শিক্ষা-প্রাতম্ঠানের পাঁরচালক ও 
প্রাওজ্ঠাতা ছিলেন। নবদ্বীপ বৈষব সমাজ কর্তৃক 
'সহত্য মধুকর' এবং বঙ্গীয় বৈদ্য্রাক্ষণ সমাজ 
ব৩ 'অমৃতাচার্য উপাধি-ভষত হন। 1৫] 

জনার্দন কর্মকার । পাঁচগাও-শ্রীহট্র। শাহ্- 
জাহানের আমলে জাহাঙ্গীর নগরে (ঢাকা) ইসলাম 
থার শাসনকালে তান লৌহশিল্পন হিসাবে বিখ্যাত 
ছলেন। ১৬৩৭ খী. তান মূর্শিদাবাদের ২১২ 
মণ গজনের এবং ১২ হাত দৈঘ্যের বখ্যাত 'জাহান- 
কোষা' কামানটি নির্মাণ করেন। তাঁরই নামানুসারে 
তাঁব বংশধরগণ “জনাইয়ের গোষ্ঠী” নামে পাঁরচিত 
হয়। 1১৩, ২২,২৬7 

জামর;দ্দিন শেখ। মোদনীপুর। সিপাহী 
বিদ্রোহের সময় 'বিদ্রোহ-প্রচারের আভিযোগে দশীর্ঘ 
কারাদণ্ড ভোগ করেন। [৫৬] 

জয়কৃষ। ভতর্কবাগশশ। শ্রাম্ধদর্প্ণণ স্মোতি- 
সংগ্রহ), 'দায়াধিকারক্রম-সংগ্রহ' এবংঞ্জীমৃতবাহনের 
দায়ভাগের 'দায়ভাগদপ” টকা রচাঁয়তা একজন 
খ্যাতনামা স্মার্ত পাণ্ডিত ও গ্রম্থকার। [২] 
.. জয়কৃফ তক্ীচার্ম। নবদ্বীপ । প্রাসদ্ধ তার্কিকি 
ছলেন। তান ভবানন্দের "শব্দার্থসার-সংগ্রহ', 
জগদীশের 'শব্দশান্ত-প্রকাশিকা, প্রভাতি [বিখ্যাত 
গ্রন্থের সারসম্কলন করেন। তাঁর এই সঞ্কলন-গ্রন্থ 
সর্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র হওয়ায় নব্যন্যায়- 
চচার অবসানপর্বে প্রচুর জনাপ্রয়তা লাভ করে। 
বাদার্থসারমঞ্জরী' তাঁর অপর গ্রল্থ। [৯০] 

। ছাল । আরামবাগ- হুগলী । রামমোহন । 

[৯৬৬ ] জয়কফ। অখোপাধ্যায় 

প্রকৃত নাম কেনারাম। 'শ্রীচৈতন্য পাঁরষদ- জন্মস্থান 
নিরপণ”, 'রসকল্পলতা' প্রভৃতি গ্রন্থের রচাঁয়তা। 
[তান জয়দেবের 'গীতগোঁবন্দ' বাংলা পদ্যে অনু- 
বাদ করেন। [১,২৬] 

জয়কৃফ মজুমদার (১৩১৮ ১-১৩৪৯ ব.) 
দাঁজশীলং (?)। পপ, কে. মজুমদার । ডবাঁলউ. সি, 
ব্যানাজর দৌহন্র। ১৯৩০ খু. বিমান-বিভাগের 
'এ” ক্লাস লাইসেন্স পান। ভারতের সর্বকাঁনম্ঠ পাই- 
লট বিবেচিত হওয়ায় ১৯৩১ খখ. স্যান্ভহাস্টে 
জেন্টলম্যান ক্যাডেটরূপে ভার্ত হন ও ১৯৩৩ 
খী, [কিংস কাঁমশন প্রাপ্ত হন। ১৯৩৪ খুশী, 
কোয়েটার ১৯৬শ লাইট ক্যাভ্লীরতে যোগদান 
করেন। ১৯৩৫ খু. কোয়েটার প্রচণ্ড ভূমিকম্পের 
সময় তিনি বিপন্নদের সাহাধ্যকার্ঘে অংশগ্রহণ করে 
খ্যাতিমান হন। য্ম্ধের সময় প্রথমে ভারতীয় 
বিমান-বভাগে যোগদান করে ১৯৪০ খু. ক্যাপ্টেন 
এবং ১৯৪২ খী., মেজর হন। পরে সবপ্রথম 
ভারতীয়রূপে সামরিক ইন্টোলজেল্স স্কুলে শিক্ষক- 
পদ লাভ করেন। বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু। [৫] 

জয়কৃ্ মখোপাধ্যায় 0১৮০৮ - ১৮৮৮) উত্তর়- 
পাড়া-হুগলী। জগনমোহন। বাল্যে অল্পাঁদন 
হিন্দু স্কুলে পড়াশুনা করে 'পতার কর্মস্থল 
মীরাটে 'ব্রগেড মেজরের আঁফসে কেরানীরূপে 
প্রবেশ করেন। ১৮২৬ খই. 'ব্রাটিশ সেনাদলের 
ভরতপুর আক্রমণের সময় এঁ সেনাদলের সঙ্গে 
গছলেন। সেখান থেকে ফিরে ১৮৩৫ খু. চাকারি 
ছেড়ে উত্তরপাড়া জাঁমদারীর পর্তন করেন। এর 
আগেই এক জাল দাললের মামলায় জীঁড়য়ে পড়ে- 
িলেন। 'কল্তু 'প্রীভি কাীন্সলের বিচারে সম্পূর্ণ 
দনর্দোষ প্রমাণত হন। তাঁর স্থাঁপত উত্তরপাড়া 
পাবাঁলক লাইব্রেরী বাঙালীর গৌরব এবং একাঁট 
এতিহাঁসক স্থান। তাঁরই উদ্যোগে এবং সাহায্যে 
উত্তরপাড়া হাই স্কুল ও উত্তরপাড়া কলেজ প্রাতি- 
ম্ঠিত হয়। সর্বসমেত ৩১টি চ্কুলে অর্থসাহায্য 
করতেন। দাতব্য চাকৎসালয় ও হাসপাতাল স্থাপন 
তাঁর অন্যতম কখীর্ত। সামাজিক ব্যাপারে প্রগাঁতি- 
শীল দৃ্স্টিভাঞ্গ 'ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
বধবা-ববাহ আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন । বঞ্গানয় 
কৃষকদের জাঁবনযাত্রা-প্রণালণী উপলক্ষ করে হুগলী 
কলেজের অধ্যাপক লালাবহারী দে রাঁচিত “১০- 
1809. 92170217159, 01 17750077501 2 0508911 

22/৪ পুস্তকের জন্য লেখককে পদরস্কৃত করেন। 
ধব্রাটিশ ইন্ডিয়ান আযসোসিয়েশনের প্রাতত্ঠাতাদের 
অন্যতম ছিলেন। ১৮৭৮ খপ. ভিটিশ করৃতপক্ষের 
ধব্রাটশ জাতির পক্ষে অবাধ বাঁপজানশীতির তিন 
প্রাতবাদ করেন? ১৮৮৬ খু, তানি কাঁলকাতায় 



জয়গোপাল গোচ্বামণ 

অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের দ্বিতীয় আধবেশনে অভ্যর্থনা 
সামাতির সভাপতি হন। [১,৩,৮,২৬] 

ভয়গোপাল গোগ্বামী (১৮২১- ১৯১৬) 
শান্তিপুর। রমানাথ অথবা রামনাথ। অদ্বৈত বংশে 
জল্ম। শান্তপূর স্কুলের প্রধান পণ্ডিত 'ছিলেন। 
শিক্ষার্রতী, বৈফব শাস্তে ব্যুংপন্ন ও লেখক 'হসাবে 
খ্যাত ছিলেন। 'গোবিন্দদাসের কড়চা" পুস্তিকাটির 
(প্রথম প্রকাশ ১৮১৫) সম্পাদকরূপে পাশ্ডিত- 
সমাজে প্রথম খ্যাতি অজ্ন করেন। রচিত গ্রল্থা- 
বলী : চারুগাথা, 'শৈবালনী”, 'রহযুগল', 
'সাহিতামনুস্তাবলণ" “সাঁতাহরণ', 'বাসবদত্তা', গাঁণত- 
বিজ্ঞান' প্রভাতি। এ ছাড়াও তিনি “এডুকেশন 
গেজেট' পন্রিকায় ছদ্মনামে লিখতেন । [১,৩,৪,২৩] 

জয়গোপাল তর্কালগ্কার (৭.১০.১৭৭৫ - ১৩, 
৪.৯১৮৪৬) বজ্জ্রাপুর-নদীয়া। কেবলরাম তর্ক 
গঞণ্চানন। পিতার নিকট শিক্ষাপ্রা্ত হন। সাহত্যে 
অসাধারণ দখল ছিল। সমসামায়কদের মধ্যে শাব্দিক 
হিসাবে আদ্বিতীয় 'ছিলেন। প্রথমে তিন বছর 
প্রাচ্যতত্ববিদ কোলব্রুকের পাঁণ্ডতরূপে 'নিষ্স্ত 
ছিলেন। ১৮০৫-২৩ থপ. পর্যন্ত শ্রীরামপূর 
মশনে কেরণীর অধীনে কাজ করেন। এই সময়েই 
৯৮১৮ - ২৩ খা. পর্যন্ত শ্রীরামপুর থেকে প্রকা- 
শিত মার্শম্যানের বাংলা সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ, 
পার্ুকার সম্পাদকীয় বিভাগের প্রধান কর্মীদের 
অন্যতম ছিলেন। এই পান্রকার মাধ্যমে তান 
সংস্কৃতবহূল কঠিন বাংলাকে ব্যবহারের উপযোগণ 
ও সহজ করে তুলেছিলেন । সংস্কৃত কলেজ প্রাতষ্ঠার 
(১৮২৪) পর কাব্যের অধ্যাপকরূপে সেখানে 
যোগ 'দিয়ে আমত্যু কাজ করেন। সেখানে তারা- 
শঙ্কর তক, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও ঈশ্বর- 
চন্দ্রা বদ্যাসাগর তাঁর ছান্ন ছিলেন। রামায়ণ ও মহা- 
ডারতের সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ তাঁর অন্যতম 
কীর্ত। সুকবি হিসাবেও পাঁরচিত ছিলেন। বিতব- 
মণ্গল-কৃত হ'রিভীন্তমূলক সংস্কৃত কাতার বঙ্গানু- 

বাদ ও ষড়খতু বর্ণনা প্রভাতি ক্ষদ্দ্র ক্ষুদ্র কবিতা 
রচনা করে গেছেন। এ ছাড়া ফারসী ভাষার এক- 
খাঁন আভধানও সঙ্কলন করেন। তান রাধা- 
কান্তদেব প্রাতীষ্ঠিত ধর্মসভার একজন বিশিষ্ট 
সদস্য ছিলেন এবং উত্ত সভা কর্তৃক পাঁরচালত 
পরীক্ষা নিব্ণহ করতেন। তাঁর রাঁচিত ও সম্পা- 
দিত গ্রন্থের মধ্যে শশক্ষাসার', 'কৃষ্ণাবষয়কশ্লোকাঃ, 
চণ্ডী", “পরের ধারা”, বষ্গাঁভধান, প্রভৃতি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । [১,২/৩,৪,২৫,২৬,৬৪] 

জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭২ - ২৫.১২. 
১৯৫৬) হালিশহর--চদ্বশ পরগনা । কাঁলকাতা 
বিশ্বাবদ্যালয়ের ইংরেজশ সাহতোর প্রথম ভারতশয় 

[ ২৬৬ ] জয়চাঁদ পালচৌধ্রণ 

প্রধান অধ্যাপক তানি দীর্ঘীদন 'কিকাতা রিভিউ, 
পান্রকা সম্পাদনা করেন। [৫] 

জয়গোবিল্দ গোদ্ৰামী। বাজুরভাগ-নাটোর- | 
_ রাজশাহী । হাস্যরসের কাঁব। তাঁর রাঁচিত ব5- 
রসমধুর কাঁবতা এক সময় বারেন্দ্র অণ্গলের লোক- 
দের কণ্ঠস্থ ছিল। [১] 

জয়গোবিন্দ লাহা, সি.আই.ই. ৫১.৯১.১৮৩৭/ 
৩৬ - ৮.১২.১৯০৫) কলিকাতা । প্রাণকৃ্ণ। প্রাসদ্দ 

ব্যবসায়শ ও ভূম্যধকারী ৷ কিছুকাল 'হল্দু কলেজে 
অধ্যয়নের পর পৈতৃক ব্যবসায়ে যোগ দেন। 'তাঁন 
৩০ বছর কলিকাতা পৌরসভার সদস্য, ১৮৯৫ 
খু. কলকাতার শোরফ, ১৮৯৭ খ্ী, ভারতশয় 
ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, ১৯০১ খী, বধ্গীয় 
ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, কলিকাতার অবৈতাঁনক 

তির সদস্য এবং 'ব্রাটশ হইীণ্ডিয়া আসোসয়েশনের 
ও বঙ্গীয় জাতীয় বাঁণক-সজ্ঘের সহ-সভাপাঁতি 
গছলেন। দেশের সর্বপ্রকার জনাহতকর কাজেও 
তান অগ্রণী ছিলেন। বাঙলাশবহার-উীড়ষ্যার 
দুভক্ষে এক লক্ষ টাকা দান করেন। তাঁর অর্থ- 
সাহায্যেই কাঁলকাতা পশুশালায় একটি রাসায়ানক 
বিজ্ঞানাগার প্রাতিষ্ঠত হয়। জ্যোতিষশাস্ত্ানুরাগী 
ছিলেন ও গ্রহনক্ষত্রাদ পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে বহু 
বৈজ্ঞানিক ঘল্ম ক্লুয় করোছিলেন। সরকারী ও 
বেসরকারী বহ প্রৃ্তষ্তানের সঙ্গে 'তাঁন যৃ্ত 
ছিলেন। [১.৫] 

জয়গোঁবিন্দ সোম (2- ১৯০০) আখালিয়া__ 
শ্রীহট্র। ১৮৬৫ খই. দর্শনশাস্মে প্রথম স্থান আঁধকার 
করে এম.এ. ও পরে 'ব.এল. পাশ করেন এবং 
হাইকোর্টে ওকালাঁতি শুরু করেন। তিনিই শ্রীহটের 
প্রথম এম.এ.এশব.এল.। পাঠ্যাবস্থায় খভ্টধর্মে 
দরীক্ষত হন। দেশীয় খীম্টানদের মধ্যে [তাঁনই 
প্রথম বাংলা ভাষায় “আর্ধদর্শন, নামে একখান 

মাঁসক পন্লিকা প্রকাশ করেন। দেশের সকলপ্রকার 
িতকর কাজে অগ্রণশ 'ছিলেন। স্শীশিক্ষার প্রচার- 
উদ্দেশ্যে স্থাপিত '্ত্রীহট্র সাম্মলনী'র আজাবন 
সভাপাঁতি ছিলেন। [১] 

জয়চন্দ্রু সান্যাল। জলপাইগাঁড়র 'ধাঁষ সানাল 
মশাই'। ইংরেজী ও ফারসী ভাষায় সুপাণ্ডত 
'িলেন। বাঙলাদেশের সামাঁজক ইতিহাস রচনা 
করে তান সেকালের সৃধী সমাজের দন্ট আকর্ষণ 
করেন। স্বদেশী ষূগে ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে 
৬০ বছর বয়সেও সংগ্রাম করে কারাবরণ করে- 
ছিলেন। [২২] 

জয়চাঁদ পালচৌধৃরশ। রানাঘাট--নদীয়া। তান 
নিজে ৩২ নীলকুঁঠির মাঁলক হয়েও নীলচাষীদের 



জয়দেব 

এপর নশলকরদের অত্যাচারের ঘটনায় অত্যন্ত 
ঈব্ধ ছিলেন এবং নিজের আর্থিক ক্ষাতির ঝাঁক 
নয়েও বিচারকের সামনে নীলচাষীদের ওপর কি 
কে জঘন্য ধরনের অত্যাচার হয় তার করুণ-কাহিনী 
বত করেন। নীলকরদের অত্যাচার দমনে তাঁর 
এই সাক্ষ্য বিশেষ সহায়ক হয়োছল। [১] 

জয়দেব €১২শ শতাব্দী) কেন্দুবিজ্ব বা 
কেদুলি-বীরভূম। ভোজদেব। কারও কারও মতে 
কয়দেব মিথিলা বা গুাঁড়শার আঁধবাসী 'ছিলেন। 
সংস্কৃত সাহত্যে যে কয়জন জয়দেবের নাম পাওয়া 
যাষ, তার মধ্যে কেন্দুবিজ্ববাসী জয়দেবই বিখ্যাত । 
খ,শজ্টশয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে লক্ষণসেনের 
সজসভায় গোবর্ধন, শরণ, ধোয়শী, উমাপাঁতি ও 
জয়দেব এই “পণ্ুরত্ব' বর্তমান ছিলেন। কিন্তু 
জ্যদেব রচিত "শতগো বন্দ" কাব্যগ্রন্থে উন্ত কাঁবদের 
নাম থাকলেও লক্ষমণসেনের উল্লেখ পাওয়া যায় 
না। গৃতানি কিছুদিন উৎকলরাজেরও সভাপাণ্ডত 
শ্ছলেন বলে কেউ কেউ অনুমান করেন। এ যুগের 
'সদপীন্তকর্ণামৃত” নামক কোশকাব্যগ্রন্থে গীত- 
গোঁবিন্দের &টি শ্লোক ছাড়া তাঁর নামাঁঙ্কত আরও 
৬ শ্লোক পাওয়া যায়। তাঁর স্ত্রীর নাম পদ্মা- 
ক্তী। জয়দেব-পদ্মাবতী সম্বন্ধে নানা কাঁহনী 
প্রচলিত আছে, যাঁদও সেগ্ীলর কোন এতিহাসিক 
প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁর রাঁচত “গঈতগোবন্দ'- 
এণ্থ দ্বাদশ সর্গে বিভন্ত এবং বাসন্ত রাসের বর্ণনা 
সংবালত। গ্রন্থখাঁন বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও সাহত্য- 
বাসক সমাজের অত্যন্ত 'প্রিয়। জগন্নাথ-মান্দরে এই 
কাব্যগ্রন্থ সুরতান-সহযোগে প্রত্যহ গীত হয়। 
সহজিয়াগণ জয়দেবকে আঁদগুরু এবং নবরাঁসকের 
অনাতম বলে থাকেন। ভারতের 'বাভন্ল প্রান্তে 
গীতগোবিন্দের উপকার সংখ্যা ৪০-এর আঁধক এবং 
এর অনুকরণে “গীতগোরাশ" প্রভীতি অনেক কাব্য 
রাঁচিত হয়েছে। এ ছাড়া 'বাভন্ন সময়ে ভারতে ও 
বিদেশে মূল গশীতগোবিন্দ-গ্রন্থের বহু সংস্করণ 
ও 'বাঁভন্ন ভারতশয় এবং ইউরোপাঁয় ভাষায় তার 
অনুবাদ প্রকাঁশত হয়েছে। [১,২৩,২৫,২৬] 

জয়দেব তক্ণালত্কার ৫১৭শ শতাব্দী) নবদ্বীপ । 
দেবদাস ভট্রাচার্য। গদাধরের ছার নৈয়ায়িক জয়- 
পদব নবচ্বীপ সমাজের আঁদ পাল্রকাকার। [৯০] 

জয়নারায়ণ ঘোষাল, মহারাজা (সেপ্টেম্বর 

৯৭৫২ -অক্টোবর ১৮২০) গড়-গোবিন্দপুর- 
কাঁলকাতা। কৃষ্ণচন্দ্র! পিতামহ কন্দর্পনারায়ণের 
সময় থেকে তাঁরা খিদিরপুরবাসখ। সংস্কৃত, ফারসী 
ও ইংরেজশ ভাষায় ব্যৎপাত্ত অন করে ১৭৬৭ 
খী. মার্শদাবাদের নবাবের অধীনে কর্মে নিযুক্ত 
হন। পরে ঈস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানীতে চাকার করে 

[ ৬৬৭ ] জয়নারায়ণ তকরত্ব 

প্রচুর অর্থ ও যশ লাভ করেন। কর্তৃপক্ষ তাঁর কাজে 
অতান্ত খুশী হন এবং ওয়ারেন হেস্টিংসের বিশেষ 
অনুরোধে ১৮১৮ খডী. দিল্লী*বর তাঁকে 'মহারাজা 
বাহাদুর” উপাঁধ ও 'তনহাজারী মনসবদারণর 
সনদ প্রদান করেন। এরপর 'তাঁন দীক্ষণ কাঁলকাতায় 
'ভূকৈলাস, প্রাসাদ নির্মাণ করেন। ১৭৯১ খডখ. 
অসুস্থতার জন্য কাশীবাসী হন ও সেখানে বহু 
মান্দরে দেবমৃর্ত বা প্রতীক ও 'গুর্ধাম এবং 
১৮১৪ খু. গেজ বাসভবনে ভারতের প্রাচীনতম 
ইংরেজী বিদ্যালয় প্রাতষ্ঠা করেন। পরে 'বিদ্যা- 
লয়াটর ভার কাশর "চার্চ 'মশনারী সোসাইটি'র 
উপর ন্যস্ত হয় (১৮১৮)। এই অবৈতাঁনক বিদ্যা 
লয়ে ইংরেজী, ফারসী, 'হিন্দস্থানী ও বাংলা 
পড়ানো হত। তাঁকে এদেশে ইংরেজ 'শিক্ষা- 
প্রসারের অন্যতম প্রধান পথপ্রদর্শক বলা যায়। 
রচিত গ্রন্থ : সংস্কৃতে 'শঙ্করী-সঙ্গীত”, ব্রাহ্মণা- 
৮নচান্দ্রকা” 'জয়নারায়ণ কলজ্পদ্রুম' প্রভাতি এবং 
বাংলায় 'রুণানিধানাঁবলাস”, 'কাশীখণ্ড” প্রভৃতি । 
এ ছাড়াও মহাভারতের 'হন্দী অনুবাদে কাশীর 
রাজাকে সাহায্য করেন। [১,৩,৫,২৫)২৬,৬৪] 

জয়নারায়শ তকর্পন্জানন (াপ্রল ১৮০৬ - 
১২.১১.১৮৭২) মূচাঁদপুর-চাব্বশ পরগনা । 
হারিশ্ন্দ্র বিদ্যাসাগর । চৌদ্দ বছর বয়সেই ব্যাকরণ, 
অমরকোষ ও কাব্যশাস্তে ব্যুৎপাত্ত অর্জন করে 
ভবানীপুরের রামতোষণ বিদ্যালঙ্কারের কাছে 
অলঙ্কার এবং শাঁলখার জগল্মোহন তক্পসদ্ধান্তের 
কাছে ন্যায়শাস্ত অধ্যয়ন করেন। 'শিক্ষাশেষে শাল- 
খায় হোওড়া) চতুষ্পাঠশ স্থাপন করে অধ্যাপনা 
শুরু করেন। ১৮৩৯ খু. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 
সঙ্গে হিন্দু ল কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 
প্রশংসাপন্ন পান। ১১.৮,৯১৮৪০ খা. থেকে 
সংস্কৃত কলেজের ন্যায়শাস্তের অধ্যাপক হন। 
কলেজে অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে নিজ চতুষ্পাঠ৯ও 
চালাতেন। ১৮৬৯ খ্ী. অবসর-গ্রহণ করে কাশীতে 
বসবাস আরম্ভ করেন। তাঁর রাঁচত সংস্কৃত শাস্- 
গ্রন্থের সংখ্যা ১১ট। তার মধ্যে কণাদসত্র-বিবৃতি, 
ও পপদার্থতত্সার' বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বাংলায় 
রচিত ও ম্ীদ্রত “সর্বদর্শনসংগ্রহ*-গ্রন্থ ১৮৬১ 
খুব. প্রকাশিত হয়। [১,২.৩,৭,২৫,২৬] 

জয়নারায়ণ তত্ব (১৮৫৫ - ১৯০৯) কোটাল- 
পাড়া ফারদপুর। উন্ত জেলার কোড়কাদর কৈলাস- 
চন্দ্র তর্করত্র ও নবদ্বীপের ভুবনমোহন িদ্যাররের 
নিকট ন্যায়শাস্ত অধায়ন করে কাশী ও নবদ্বীপে 
অধ্যাপনা করেন। কাশশরাজের সভাপাশ্ডিত এবং 
নবদ্বীপ পাকা টোলের অধ্যাপক ছলেন। তৎকালশন 
পাণ্ডতসমাজে পাণ্ডিত্য ও শাস্লবিচার-নৈপণ্যের 
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জন্য তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাঁর রাচত গ্রন্থ 
,তকরিকাবলখ' ১৮৮৮ খু, কাশগ থেকে প্রকাশিত 
হয়। [৩] 

জয়নারায়শ ত্র । কলিকাতা ৷ রামচন্দ্র । বরাহ- 
নগরে গঞ্গাতপরে অবাঁস্থত কালীমন্দির ও দ্বাদশ 
1শবমান্দরের প্রতিষ্ঠাতা । তিনি 'বাভন্ন সৎকাজে 
ও পুজাপার্বণে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। [৩১] 

জয়নারায়পণ রায় (১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ) 
জপনা-বিক্রমপুর-ঢাকা। রামপ্রসাদ। তাঁর রাঁচিত 
গ্রল্থের নাম "ণ্ডীকাব্। এ ছাড়া ভ্রাতুষ্পুত্ী 
আনল্দময়গর সহযোগে 'হারিলীলা, নামে আর একটি 
কাবাগ্রল্থ রচনা করেন। 1১] 

জয়ন্ত দেবা । ধানুকা-ফারদপুর । জগদানন্দ 
তক্কবাগশীশ। স্বামী কষ্ণনাথ সার্বভৌম । মধ্যযুগের 
[বখাত বিদুষশ মাহলা। তান স্বামীকে 'আনন্দ- 
পতিকা' কাব্/গ্রল্থ রচনায় যথেস্ট সাহায্য করেন 
(৯৬৫২)। এ ছাড়া তাঁর রাঁচত কিছু সংস্কৃত 
কবিতাও আছে। 1৩] 

জয়রাম (১৮শ শতাব্দী)। একজন দেশীয় 
সবাদার। ১৭৭৩ খুশী. ইংরেজ বাহনপর সঙ্গে 
সন্ন্যাস বিদ্রোহে 'র যোদ্ধাদের যে সংগ্রাম হয় তাতে 
তান কয়েকজন সপাহশীসহ বিদ্রোহশদের সাহায্য 
করেছিলেন। সেই যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনী পরাজিত 
হয়েছিল। পরে ইংরেজদের হাতে ধরা পড়লে তাঁকে 
কামানের মুখে হত্যা করা হয়। 16৬] 

জযম্মরাম ন্যায়পণ্ানন (১৮শ শতাব্দী)। রামভদ্র 
সার্বভৌমের শিষ্য জয়রাম খ্যাতনামা নৈয়ায়ক 

পাণ্ডত ছিলেন। নদীয়ারাজজ রামকৃষ্ণ তাঁর পঙ্ঠ- 
পোষক 'ছিলেন। তাঁর অনন্যসাধারণ পান্ডিত্যের 
খ্যাত উত্তর ভারতেও 'বস্তৃত ছিল। তাঁর প্রাঁসদ্ধ গ্রন্থ 
'ন্যায়াসদ্ধান্তমালা' সম্ভবত ১৭৯৩ খখ. রাঁচিত 
হয়। রচিত ৯ খানি গ্রল্থের মধ্যে “তত্ীচন্তামাণ 
দীধাতিগন়্োর্থ বিদ্যোতন' সবাশ্রেম্ঠ। কাশশতে, 
লপ্ডনে এবং অন্যত্র তাঁর পঠাথ আছে। অপরাপর 

: 'নামীসম্ধান্তমালা', 'গুণদশীধাঁতাঁবব1ত', 
'কাব্যপ্রকাশতিলক' প্রভীতি। কাশতে অধ্যাপনাকালে 
প্রভূত খ্যাতি ও প্রাতষ্ঠার ফলে “জগদগুর্" আখ্যা 
লাভ করেন। 1[৯,৯০] 

জয্লানঙ্দ (১৫১২/১৩-) আমাইপুরা-_ 
বর্ধমান । সুবদ্ধি মিশ্র । শৈশবে নাম ছিল গুইঞ্া। 
চৈতন্যদেব নীলাচল থেকে নদীয়া ফেরার পথে 
পুব্ান্ধ মিশরের গৃহে বামকালে বালকের নাম 
রাখেন 'জয়ানন্দ'। তিনি আভরাম গোস্বামীর মন্তর- 
শিষা ছিলেন। বীরভদ্বু গোস্বামী ও গদাধর 
পণ্ডিতের আদেশে তিনি ১৫৫৮ - ১৫৭০ খু, 
মধ্যে এ্ীতহাসক তথ্যপূর্ণ গ্রল্থ ণচতন্যমষ্গল' 

[৯১৬৮ ] জহর গঞ্গোপাধ্যায় 

রচনা করেন। রাঁচত অন্যান্য গ্রল্থ : '্রুবচারত ও 
প্রহযাদ চারত' । ১,৩,২৬] 

জলধর চদ্বোপাধ্যায় (১২৯৭ ?2- ৯৯,৮,১৩৭১ 
ব.)। প্রথম জীবনে আইনজীবী ছিলেন। পরে নাট, 
কাররুপে প্রাসদ্ধ হন । পেশাদার রঞ্গমণ্টে সাফলোর 
সঙ্গে আভনীত নাটকগ্যালির মধ্যে ণ্রীতিমত 
নাটক' ও “শপ.ডবাঁলউ.ডি. 'বখ্যাত। রাঁচিত অপরা- 
পর গ্রল্থ : “আহংসা", “সত্যের সন্ধান” প্রাণের 
দাবী” পরমৃর্তি', 'রাঙ্গারাখি', “অসবর্ণা", "আঁধারে 
আলো", “পরের বৌ" প্রভাতি। 1৪] 

জলধর দেন (১৩.৩.১৮৬০- ১৬,৩,১৯৩৯) 
কুমারখাঁল- নদীয়া । হলধর। ১৮৭৮ খু. কুমার- 
খাল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে কাঁলকাতার জেনা- 
রেল আযাসেমুত্রীজ ইন:স্টাটউশনে এল.এ. পর্যন্ত 
পড়েন। গোয়ালন্দ স্কুলে, দেরাদুনে এবং মাহষা- 
দলে কিছুকাল শক্ষকতা করেন। গগ্রামবার্তা, 
'সাস্তাহিক বস:মত, 'হতবাদী', “সলভ সমাচার' 
প্রভীত সামায়ক পৃ্রিকার সম্পাদনা বা সহ-সম্পাদনায় 
যুন্ত ছিলেন। পরে দীর্ঘ ২৬ বছর (১৩২০-৪৫ 
ব.) 'ভারতবর্ষ মাঁসক পাত্রকার সম্পাদনা করেন। 
১২৯৭ ব. তান 'হমালয় ভ্রমণ করেন। তাঁর রচিত 
বহহ গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য : ভ্রমণবৃত্তান্ত- 
বিষয়ক প্প্রবাসচিন্র” ও শহমালয়' ; 'নৈবেদ্য', 
'কাঙ্গালের ঠাকুর", “বড় মানুষ, প্রভৃতি গঞ্প ; 
এবং “দুঃঁথনপ', 'অভাগণী', উৎস" প্রভীতি উপন্যাস । 
সম্পাঁদত গ্রল্থ : “হারনাথ গ্রন্থাবলন' ও পপ্রমথ- 
নাথের কাব্য গ্রল্থাবলন,। 1[৩,৪,৫,২,২৬] 

জলেশ্বর বাঁহনশপাঁত মহাপান্র ভ্রাচার্য। নব- 
দ্বীপ । সার্বভৌম ভট্রাচার্য। তাঁর রাঁচত 'শব্দা- 
লোকোদ্দ্যোতঃ' গ্রন্থ 'সংবৎ ১৬৪২ সময়ে চৈন্ন 
সুদি দ্বাদশীবার বৃহস্পাঁতাদনে সমাপ্তভা' । “মহা- 
পান্র' উপাধি থেকে মনে হয় পুরাধামে বাসকালে 
এই গ্রল্থ রচিত হয়েছিল। তন মহানৈয়ায়ক 
ছিলেন । গ্রল্থমধ্যে চন্দ্র, অমৃতাঁবল্দু, 'নর্ণ্াকারাঃ, 
'মিশ্রাঃ, সংকর্ষণকান্ড, তাৎপর্যটশকা, উপাধ্যায়াঃ ও 
প্রমেয়াদবাকরেরণ্উল্লেখ ব্যতীত স্বরচিত মশমাংসা- 
শাস্লীয় একট গ্রন্থের এবং 'দ্ুব্প্রকাশাটষ্পনশ'র 
নাম আছে। লক্ষণাপ্রকরণে ইতি প্রোচগৌড়- 
তাঁর্ককাঃ ব'লে নব্ন্যায়ের গৌড় সম্প্রদায়ের আঁভি- 
মত উদ্ধৃত হয়েছে । “আলোকের বাঙ্গালী টীকা- 
কারদের মধ্যে জলেশবর প্রাচীনতম হওয়া অসম্ভব 
নয়। সার্বভৌমের কৃতী পুত্র জলেশবরের পক্ষে পক্ষ- 
ধর 'মশ্রের গ্রন্থের টিপ্পনশ রচনা করার প্রয়াস 
এরীতহাসিক গুরত্বপূর্ণ ঘটনা । [৯০] 

জহর গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৯০৩ - ৭-৬-১৯৬৯) 

সেতুপুর-চাত্বশ পরগনা । প্রখ্যাত মণ) ও চক্চ্িত্রা- 
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ভেনেতা। ইন্টালশ মাইনর স্কুল থেকে শিক্ষাপ্রা্ত 
হন। ছান্রজীবনে আভনয় অপেক্ষা ফুটবল, হাঁক, 
1কুকেট প্রভাত খেলায় বেশ ঝোঁক ছিল। সুকণ্ঠের 
অধিকারী এই গায়ক-আভনেতা 'বাভন্ন রঙ্গমণ্ডে 
প্রায় শতাধিক নাটকে আভিনয় করেছেন। অভিনীত 
উল্লেখযোগ্য নাটকাবলখ : “দুই পুরুষ", 'মানময়ী 
শালনস্ স্কুল, “পথের দাবি", “এন্টনী কবিয়াল", 
প্রভীত। প্রায় ৩০০টি ছায়াছাবতে অংশগ্রহণ 
করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'মানময়শ গার্লস 
স্কুল", 'কণ্ঠহার', ননান্দিনী', 'শহর থেকে দরে", 
'অভয়া ও শ্রীকান্ত", "সাহেব বাব গোলাম', শচাঁড়য়া- 
খানা" প্রভীত। ক্লীড়ামোঁদর্পে কাঁলকাতারা বখ্যাত 
মোহনবাগান ক্লাবের সঙ্গে তারি সাক্রয় সম্পর্ক 
[ছিল। [১৬,১৪০] 

জহাকশ শাহ। সন্ন্যাসী ও ফাঁকর বিদ্রোহের 
অন্যতম নায়ক। 'তাঁন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ 
দশকে ইংরেজদের হাতে ধরা পড়ে বিদ্রোহের 
অপরাধে ১৮ বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। [&৬] 

জানকীনাথ ঘোষাল (2-মে ১৯১৩) চুয়া- 
ডাঙ্গা-নদীয়া। জয়চন্দ্র। বাল্যকালে কৃষফ্নগরে 
রামতনূ লাহড়ণর প্রভাবে পড়ে উপবীত ত্যাগ 
করায় পিতা তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করেন। তথন অর্থা- 
ভাবে পড়া ছেড়ে তান অর্থোপাজনে উদ্যোগশ 
হন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবর 
স্গে তাঁর বিবাহ হয়। এই ধিবাহের পর পিতা 
তাঁকে গ্রহণ করেন এবং তান পৈতৃক সম্পাশ্তলাভের 
আঁধকারী হন। জাতীয় মহাসামাতির সঙ্গে প্রথম 
থেকে একাঁদক্রমে ২৬ বছর বিশেষভাবে য্য্ত 
ছিলেন এবং দীর্ঘকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে 
কংগ্রেসের সেবা করে গেছেন। স্্ী-শিক্ষায় অদম্য 
উৎসাহ ছিল। স্বর্ণকুমারী দেবীর সাহাত্যিক 
খ্যাতির পেছনে তাঁর চেষ্টা ও প্রেরণা 'ছিল। 'তনি 
বহদকাল বেন কলেজের সেক্কেটারী 'ছিলেন। [১] 
জানকশীনাথ দত্ত (১৮৫৬ -? ১ 'ঘ-কমলাগ্রাম-_ 

ফরিদপুর । এফ.এ. পরন্তি পড়ে নানা দুর্বিপাকে 
পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। গৌয়ালয়রের রাজ- 
কর্মচারী মহিমচন্দ্র জোয়ার্দার তাঁর শবশুর ছিলেন। 
তাঁরই সহায়তায় আগ্রা ও লক্ষেশী শহরে পড়াশুনা 
করে ১৯৮৯৪ খী, বি.এ. পাশ করেন এবং গোয়া- 
লিয়র স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হন। ৩০ বছর শক্ষা- 
[বিভাগে 'নিষুন্ত থেকে এ বিভাগের যথেষ্ট উন্নাতি 
করেন। তাঁরই চেষ্টায় গোয়ালিয়র রাজকলেজ 
প্রাতাষ্ঠিত হয়। গোয়াঁলয়র পৌরসভার সদস্য ও 
পরে সভাপাঁতি ছিলেন। ১৯১১ খ্ী. লোকগণনা- 
কার্ষে অসাধারণ নিপুণতা দেখিয়ে গোয়ালয়র 
ও ভারত সরকার কর্তৃক প্রশংসিত হন। এঁ বছর 

[ ৯৬৯ ] জানকশনাথ ভ্্ীচার্ঘ 

গোয়ালিয়রে দুরন্ত মহামারী প্লেগের প্রাদভগব 
দেখা দলে তাঁরই তৎপরতায় যথাসময়ে রোগ- 
প্রাতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করায় ব্যাঁধর প্রকোপ হাস 
পায়। 1১] 

জানকশীনাথ বস; (২৮.৫.১৮৬০ - নভে, ১৯৯৩৪) 
হারনাভ- চাব্বশ পরগনা । ১৮৭৭ খশ. ক্যালকাটা 
স্কুল থেকে প্রবৌশকা, কটকের র্যাভেনশ কলেজ 
থেকে এফ.এ. ও ১৮৮২ খী, ব,এ, পাশ করে 

কিছুঁদন আযালবার্ট কলেজে অধ্যাপনা করেন। পরে 
আইন পরাক্ষা পাশ করে ১৮৮৫ খু, কটক 
ডাস্ট্ক্ট কোর্টে ওকালাতি শুরু করেন। ১৯০৫ খত, 
সরকারী উকীল এবং কিছুকাল পর পাবাঁলক 
প্রসিকিউটর 'নিষুন্ত হন। কটক 'মিডানাসপ্যালাটর 
ভাইস-চেয়ারিম্যান এবং পরে চেয়ারম্যান হন। 
বাঙলার শাসনপারমদেরও সদস্য ছিলেন। ওাঁড়শার 
1বাভল্ন সংকাজে তাঁর দান আছে। নেতাজী সুভাষ- 
চন্দ্র তাঁর পূত্র। 1[১,২৫,২৬] 

জানকশনাথ ভ্রাচার্য (২৩.৫.১৮৬৫ - ২৮.৯২, 
১৯২১)। আদ নিবাস নারকেলবেড়--চব্বিশ 
পরগনা । 'পতা চন্দ্রমোহন কাঁলকাতা সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যাপক 'ছিলেন। ১৮৮১ খাঁ. এন্ট্রান্স 
পরীক্ষায় হিন্দু স্কুল থেকে তান ও মুর্শিদাবাদ 
জেলার কান্দী হাই স্কুল থেকে রামেন্দ্রসূন্দর 
বেদী যৃশ্মভাবে শীর্ষস্থান আঁধকার করেন। 
১৮৮৩ খপ, এফ.এ. পরপক্ষায় প্রথম হন। এ 
বছরেই প্রাতিষ্ঠত 'সাঁট কলেজে 'তিনি ইংরেজণ, 
সংস্কৃত ও দর্শন-বিষয়ে অনার্স নিয়ে ভার্ত হন। 
এই সময় 'তাঁন শিক্ষকরূপে আচার্ধ ব্রজেন্দ্রনাথ 
শীল ও অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈন্রের সংস্পর্শে 
আসেন। ১৮৮৫ খু, বি.এ. পরাক্ষায় শীর্ষস্থান 
আঁধকার করায় তিনি রাধাকান্ত স্বর্ণপদক ও 
মাঁসক ৫০ টাকা ভিজিয়ানাগ্রাম বৃত্তি পান। 
সংস্কত-সাহত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান আধ- 
কার করে এম.এ. পাশ করেন ও পরে প্রীতিযোগিতা- 
মূলক পরাঁক্ষায় প্রথম হয়ে প্রেমচাঁদ-রায়চদি বৃত্তি 
লাভ করেন। ১৮৯৮ খু, আইনের চূড়ান্ত 
পরীক্ষায়ও তান শীর্ষস্থান আঁধিকার করেন। 
শবাভন্ন কলেজে কিছুকাল ইংরেজীর অধ্যাপনা 
করলেও রিপন কলেজের (বর্তমানে সংরেন্দ্রনাথ 
কলেজ) অধ্যাপক হিসাবেই তাঁর সমধিক খ্যাতি। 
সেকালের কঁলিকাতার শ্রেম্ঠ ছাশ্ররা তাঁর ইংরেজশী- 
সাহত্যের ক্লাশ ও হিন্দু আইন সম্পকিতি ক্লাশে 
লেকচার শুনতে যেত। তান ক্লাশে সংস্কত-সাহত্য 
ও ইংরেজী-সাহিত্য থেকে অনুরূপ উীন্তর উদ্ধৃত 
প্রায়শই দিতেন। অনেক চলতি প্রবচন ও ঘরোয়া 
পাপ বলেও সেক্সপণীয়রের সাহিত্যরস পাঁরিবেশন 
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করতেন। ১৮০৯ খু, রিপন ল কলেজের অধ্যক্ষ 

ণনযুস্ত হন। রামেন্দ্রুসুন্দর ভ্রিবেদীর মৃত্যুর পর 

১৯১৯ খুশ, তিনি রিপন আর্টস কলেজেরও 
অধ্যক্ষ পদে বৃত হন। সেকালের চলাতি কথায় 
দর্পন কলেজকে 'াম-জানকী” কলেজ বলা হত। 

তাঁর মৌলিক রচনা কিছু নেই বললেই চলে । তিনি 
সণ্চিত জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করে প্রাণ ঢেলে ক্লাশে 
ছার পাঁড়য়ে গেছেন। 1১৪৬] 

জানকশনাথ ভর্টাচার্য, চূড়ামাঁণ (১৫শ শতাব্দী) 
নবদ্বীপ । রঘুনাথ শিরোমণির সমকালীন মাঁণ- 
ট৭কাকার। তাঁর 'ন্যায়াঁসদ্ধান্তমঞ্জরী'-গ্রন্থ ভারতের 
সবন্প প্রচার লাভ করলেও বাঙলা দেশে তার প্রচার 

[বিরল ছিল। কাশণ প্রভৃতি সমাজে নব্যন্যায়ের 
অধ্যাপনা, বিশেষ করে প্রত্যক্ষথণ্ডে, এই গ্রন্থ দিয়েই 
আরম্ভ হত এবং তার উপর বহু টীকা রাঁচত 
হয়ে পৃথক্ এক সম্প্রদায় গড়ে উঠোছল। তাঁর 
দ্বিতীয় আবিষ্কৃত গ্রন্থ 'আন্বীক্ষিকীততবিবরণ' । 
তরি রচিত 'মাঁণমরীচি' ও “আত্মতত্দ্শীপিকা' নামক 
গ্রণথ এবং “তাৎপর্যদশীপকা" নামক টীকার উল্লেখ 
পাওয়া যায়। উদ্ধৃতি থেকে অনুমান হয়, তানি 
উদয়নাচার্যের অনুকরণে প্রকরণ লিখে বৌদ্ধমত 
খণ্ডন করোছিলেন। তাঁর পনর রাঘব পণ্চাননের 
রচিত একটি মাত্র গ্রন্থ--'আত্মতত্বপ্রবোধ আঁবজ্কৃত 
হয়েছে । (১১৯০] 

জানকীনাথ শাচ্তণ 0১৮৭৪ £- ১৫.৫.১৯৭১)। 
সংস্কৃত পরিষদের অন্যতম প্রাতিষ্ঠাতা ও বহু 
₹স্কৃত পাঠাপুস্তক এবং ব্যাকরণ রচাঁয়তা। 
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উল্লেখযোগ্য স্কুল-পাঠ্য পুস্তক । তান সংস্কৃত 
সাহত্যে অসাধারণ জ্ঞানের জন্য ১৯৬৮ খপ, 
জাতীয় সম্মান লাভ করেন। [১৬] 

জানকটরাম রায় (2-১৭৫২)। দাঁক্ষণরাটী?য় 
কায়স্থ। আলশবর্দ পাটনার নাঁজম হলে তানি 
প্রথমে দেওয়ান-ই-তন্ ও পরে প্রধান যৃদ্ধসাঁচব 
হন এবং ১৭৪০ খুশী. আলশবর্দী খাঁ সরফরাজকে 
পরাস্ত করে বঙ্গের নবাব হলে প্রধান সেনাপাতি- 
পদ লাভ করেন। প্রকৃতপক্ষে তানই আলনবদশীর 
প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। মারাঠাদের বাঙলা আক্লমণের 
সময় 'তাঁন স্বীয় অর্থবায়ে সৈন্য সংগ্রহ করে 
নবাবকে সাহাযা করোছলেন। ভাস্কর পাণ্ডতের 
হত্যাকার্ষেও তান নবাবের সহায়ক 'ছলেন। 
নবাবের জামাতা জয়েনউীদ্দন বিদ্রোহীদের হাতে 
নিহত হলে আলশবর্দশ তাদের দমন করে বালক 
দৌহন্র সিরাজদ্দৌলাকে পাটনার ডেপাঁট নায়েব 
এবং জানকশরামকে সিরাজের প্রাতীনাধ 'নর্বাঁচিত 
করেন। এই দায়িত্বপূর্ণ কাজ তান অত্যন্ত দক্ষতার 

[ ১৭০ ] জালালভীদ্দন মোহাম্মদ শাহ 

সঙ্গে সম্পাদন করেন। জানকনরামের পর তাঁর পত্র 
দুর্লভরাম পিতার পদে নিষক্ত হয়ে প্রধান সেনা- 
পতি হয়েছিলেন। [১,২৫,২৬] 

জানকুপাথর। ১৯শ শতাব্দীর তৃতীয় দশে 
ময়মনাসংহের “পাগলাপল্থী' প্রজাবিদ্রোহের অন্যতম 
নায়ক। সেরপুরের পশ্চিমাঁদকে কাঁড়বাঁড় পাহাড়ের 
পাদদেশে তাঁর এক প্রধান আস্তানা ছিল। 
[১,৫৬৩] 

জানবকৃস্ খাঁ। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা 
দলপাঁতি সের দৌলত খাঁর পত্র জানবকস খাঁ 
পিতার মৃত্যুর পর ১৭৮২) রাজা, দেলপাঁতি) 
নির্বাচিত হয়ে 'দ্বিতীয় চাকমা বিদ্রোহের নেতৃত্ব 
করেন। তাঁর সময়ে ১৭৮৩- ৮৫ খন, পরযন্তি 
কোনো ইজারাদারই চাকমা অণ্ুলে প্রবেশ করতে 
পারে ন। জমিদার বলে 'াবজের পাঁরচয় দিলেও 
তিনি বহুদিন পর্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষা করে 
চলেছিলেন। [৫৬] 

জামর (১৭৬২?-2)। ফরাসী বিগলবের 
ইতিহাসে একজন বাঙালী যুবকের জোমর) নাম 
পাওয়া যায়। ৬ ডিসেম্বর ১৭৯৩ খশ. 'িপ্লাব- 
গণ পণ্চদশ লুইয়ের উপপত্ণী মাদাম দুবারীর 
বিচার শুর করলে জামর অন্যতম প্রধান সাক্ষী 
হন। তাঁর সাক্ষ্য থেকেই জানা যায় তানি বাঙালশ 
ছিলেন। ১৭৭০ খ্যীঁ. ফরাসশ বাঁণকরা তাঁকে 
ক্রীতদাস হিসাবে ফ্রান্সে চালান দেয় এবং সেখানেই 
১০ বছর বয়স থেকে দুবারীর গোলাম শুরু 
করেন। পরে এ দেশে বিপ্লব শুরু হলে বিগলবী 
দলে যোগ দিয়ে বিপ্লবী গ্রণভের সঙ্গে পারাঁচিত 
হন। এই অপরাধে তাঁর কর্মচ্যুতি ঘটে। সাক্ষ্য- 
দানকালে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে মাদাম দুবারীর 
ষড়যন্দের কথা প্রকাশ করলে দুবারীর মৃত্যুদণ্ড 
হয়। আভজাত গৃহে লালত ব'লে জামরকেও 
কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ছঃ সপ্তাহ পরে বন্ধুদের 
সহায়তায় মুক্তি পান। এরপর দশর্ঘীদন তাঁকে 
আর দেখা যায় নি। অন্টাদশ লুইয়ের সময়ে জানা 
যায় যে প্যারীতে"তিনি শিক্ষকতা করেন। মৃত্যুর 

ছাঁব পাওয়া যায়। এই খর্বাকীত ব্যান্তীটির বাঙালশ 
নাম পাওয়া যায় না। বিপ্লবের ইতিহাসে তিনি 
'লুই বেনেডিট জামর' নামেই পাঁরচিত। [৪8] 

জালালডীশ্দন মোহাম্সদ শাহ (2- ১৪৩৩) 
গৌড়েশবর গণেশ। পূর্বনাম ষদু। ইসলামধর্ম 
গ্রহণ করে ?পতার বিরোধী পক্ষ জৌনপুররাজ 
ইন্তাহম শকশীর সহায়তায় গৌড়ের সিংহাসনে 
বসে (১৪১৫) বাঙলায় ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা 
করেন। তাঁর সভায় আগত চোনক দৃতেরা সংবার্ধত 



[জতু সাঁওতাল 

হয়েছেন। গণেশ ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে পন্ত্ 

জালাল্দ্দীনের "শুদ্ধি করান। পিতার মৃত্যুর 
পর ভ্রাতা মহেন্দ্রদেবকে অপসারিত করে জালা- 

লৃপ্দিন দ্বিতীয়বার সুলতান হন (১৪১৮)। 
হিন্দুদের উপর কিছু অত্যাচার করলেও তান 

রায় রাজ্যধর নামে জনৈক হিন্দুকে সেনাধপত্য 

দদয়োছলেন এবং সংস্কৃত পণ্ডিত বৃহস্পাঁত 'মিশ্রকে 
সমাদর দেখিয়েছিলেন । রাজা গণেশ কর্তৃক বধবস্ত 
গ্সজিদগৃির পুনরুদ্ধার, মক্কায় কয়েকটি ভবন ও 
একট মাদ্রাসা নির্মাণ, মিশরের রাজা ও খাঁলফার 
কাছে উপহার পাঠিয়ে খালফার অনুমোদন' সংগ্রহ 
তাঁর কয়েকটি বিশেষ কীর্তি। তিনি “খলীফৎ 
আল্লাহ্" উপ্যাধ গ্রহণ করেন এবং মুদ্রায় কলমা 
খোদাই করান। [১১৩] 

জিতু সাঁওতাল €(- ১৪.১২.১৯৩২) 'দিনাজ- 
পুরের সাঁওতাল বিদ্রোহীদের নেতা। জিতু, 
ছোটকা ও সামুর নেতৃত্বে সাঁওতাল দল আঁদনা 
মসাঁজদে ব্যহ রচনা করে 'ব্রাটশ সৈন্যবাহনীর 
[বিরুদ্ধে তারধনুক নিয়ে লড়াই করে গনহত হন। 
[6৩,৭০] 

জিতেন মৌলিক। (:-১৫/১৬.১২.১৯৪৯) 
মধ্যপাড়া-বিক্রমপুর-ঢাকা। গুপ্ত 'বগ্লবী দলের 
সভ্য 'ছিলেন। সাঁমাতর পক্ষ থেকে উত্তর প্রদেশে 
যোগাযোগ স্থাপনের জন্য প্রোরত হয়ে লক্ষে 
যান। সেখানে টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হন। 
আশ্রয়কেন্দ্রের একজনের বিশবাসঘাতকতায় তানি 
ধরা পড়েন কল্তু দুণাদনের মধ্যেই লক্ষেণী জেলে 
তাঁর মৃত্যু হয়। [১০9৪] 

জিতেন্দ্রনাথ কুশারী (?- ২৪.২.১৯৬৬) 
বাহেরক--ঢাকা। ময়মনাঁসংহের বিন্ধ্যবাঁসনী স্কুল 
থেকে ১৯০৯ খু. এন্ট্রালল পাশ করে কিছুদিন 
গোয়ালন্দ স্টীমার কোম্পানীতে কাজ করেন। 
বাঁরশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে এফ.এ. ও বি.এ. 
(১৯১৬) পাশ করে কিছুঁদন বিভিন্ন স্থানে 
শশক্ষকতা করেন। ছান্রজীবন থেকেই বিপ্লবী 
সংগঠনের সঙ্গে যুস্ত ছিলেন। পৌয়াখালিতে ভারত 
রক্ষা বিধানে গ্রেপ্তার হয়ে খুলনা জেলায় অন্তরীণ 
থাকেন। ১৯১৯ খু, ম্যান্ত পেয়ে শিক্ষাগত 
যোগ্যতা গোপন করে কাঁলকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে 

কম্পোজিটারের কাজ শেখেন এবং শ্যামসুন্দর 
চকবতর ন্সারভেন্ট”, পান্রকায় সহকার প্রেস 
ম্যানেজার হন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ "দয়ে 
১৯১২১ খু, স্বগ্রামে ফিরে যান ও শঁসদ্ধেশ্বরী 
জ্ঞাতীয় 'বদ্যালয়' স্থাপন করে প্রধান শিক্ষকের 
কাজ করতে থাকেন। এই সময়ে সত্যাগ্রহ 
আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাদণ্ড ভোগ করেন। 

[ ১৭১ ] জিতেম্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

১৯২৩ খ্ডী. 'বাহেরক সত্যাশ্রম' প্রাতিম্ঠা করে 
১৯২৯ খন. পর্যন্ত প্রাতি বছর 'বক্রমপুর জাতীয় 
প্রদর্শনী করে গেছেন। ১৯২৮ খর. বেঙ্গল 
ইান্সওরেন্স এণ্ড রীয়্যাল প্রপার্ট গিলঃ-এর অর্গা- 
নাইজার 'নযুস্ত হয়ে রংপুরে যান। ১৯৩০ ও 
১৯৩২ খু, আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ 
হন। ১৯৩৫ খুশী. ম্ান্তলাভের পর একাট ব্যবসায়- 
প্রাতিষ্ঠান গঠন করেন। ১৯৩৭ খু. ঢাকা রাম্দ্রীয় 
(জেলা) সামাতর সভাপতি হন। ১৯৪২ খ্যী. 
ভারত-ছাড় আন্দোলন কালে 'নরাপত্তা আইনে বন্দ 
হন। ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ খশ. শাল্তাঁনকেতন এবং 
সেবাগ্রামে অনুম্ঠিত বিশবশান্তি সম্মেলনে প্রাতি- 
ধনাধরূপে উপাস্থত থাকেন। ১৯৫০ খটী, 
বরাবরের জন্য পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন । কাঁলকাতায় 
স্বরাজ পান্রকার সম্পাদনা ও কোন্নগর নবগ্রামে 
ধক্ষকতা করেন। কিছাঁদন ধূবুলয়া ক্যাম্পের 
কমাগ্ড্যান্ট ধছিলেন। “পথের সন্ধানে ও শাম্ধীজশ 
স্মরণে' দুটি গ্রন্থ ও বহু প্রবন্ধ এবং পুস্তিকা 
রচনা করেন। তান একজন সবন্তা ও সুগায়ক 
িলেন। [১১৪] 

1জতেন্দ্রনাথ চক্ষবরতগ (১৮৮৬ - ১৬.৫.১৯৭৩) 
রংপুর--পূর্ববঙ্গ। তা সতাশচন্দ্র মজঃফরপুর 

চালনা করেন। রংপুরের কংগ্রেস নেতা ও প্রবীণ 
ব্যবহারজশীবশ জতেন্দ্রনাথও রাজনোতিক কর্মীদের 
সমর্থনে 'বনা পারশ্রীমকে মামলা লড়তেন। 
১৯৫৮ খত. অবসর-গ্রহণের সময় পর্য্ত তিনি 
পূর্ব পাঁকস্তান জেলে আটক রাজনোতিক বন্দনী- 
দের মুক্তির দাঁব 'নয়ে সংগ্রাম করেছেন। তান 
বহুদিন রংপুর জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক ও পরে 
সভাপাঁতি ছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে ছাত্রা- 
বস্থায়ই তান স্বদেশশ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত 
হন এবং এই সময় সতীর্থ রাজেন্দ্র প্রসাদের ঘাঁন- 
তা লাভ করেন। কলিকাতায় মৃত্যু। [১৬] 

জতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬০ - ১৯৩৫) 
কলিকাতা । দুর্গাচরণ। রাষ্ট্রগ্রু সংরেন্দ্রনাথের 
ভ্রাতা। বাল্যকাল থেকে শরীরচণ, জিমনাঁস্টিক ও 
কুষ্তিতে উৎসাহী ছিলেন। বিখ্যাত কুস্তাগির 
আম্বকাচরণ গুহের কাছে কুস্তি শিক্ষা করেন। 
আইন পড়ার জন্য ইংল্যান্ড যান ও ব্যারিস্টার হয়ে 
তান কাঁলকাতা হাইকোর্টে ব্যবসায় শুর করেন। 
দকছাঁদন পন কলেজে আইনের অধ্যাপক 'ছিলেন। 
ইংল্যান্ডে থাকাকালে তিনি বিশেষ শান্তমান বান্তি 
বলে খ্যাতি লাভ করেন এবং এঁ সময়েই 'তান 
পশ্চিম পদ্ধাতিতে ম্াম্টষুদ্ধ-বিদ্যা আয়ত্ত করেন। 
১৯০৬ খস. প্রোসডেল্সশ ব্যাটেলিয়নে সবানদ্ন 



জিতেগ্রনাথ ভট্টাচার্য 

স্ারে ভার্ত হয়ে তিনি ১১১৫ খ্ী. ক্যাপ্টেন হন। 
১১১২ খপ. দরবার মেডেল এবং প্রথম বিশব- 
যুদ্ধের সময় সাহায্য করার জন্য ভলাশ্টিয়ার লং 
সাভিস মেডেল ও "ওয়ার ব্যাজ' পান। বাঙালী 
যুবকদের শরপরচ্চণয় যাঁরা উদ্বোধিত করেন তিনি 
তাঁদের অগ্রণী ছিলেন। ১৯২৭ খা. ব্যায়ামচ্চার 
প্রসারকল্পে তিনি 'অল বেঙ্গল 'ফাঁজক্যাল কালচার 
আসোসিয়েশন' প্রাতিচ্ঠা করেন। ১৯৩৪ খী. এই 
সংপ্থার একাঁটি ন্যাস সম্পাদনা করে ১ লক্ষ ২৫ 
হাজার টাকা দান করেন। রিপন কলেজের পাঁরচালক- 
সাগাতির আজীবন সদস্য এবং অগ্রজ সুরেন্দ্রনাথের 
মৃত্যুর পর এর সভাপাঁতিপদে নিষ্য্ত হয়েছিলেন। 
[৩,২৬1 

জিতেন্দ্রনাথ ভ্রাচর্য (১৮৭৭ - ১৯৩৮) 
রানাঘাট। বামাচরণ। গপতার কাছে সেতার শিক্ষা 
করেন। সংরবাহার বাদনেও সুদক্ষ হন। দীর্ঘ 
মশড়ের কার.কর্মে, আলাপচারিতে, তারপরণ এবং 
[বিলাম্বত লয়ের বাদনরীতিতে অসাধারণ দক্ষতা 
হছল। তিনি প্রতিভা দেবী স্থাঁপত “সত্গীত 
সম্ঘের যন্ত্রসঙ্গীতের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর 
জোচ্ঠপুত্ন লক্ষমণও সেতারে খ্যাতি অর্জন করে- 
ছিলেন। [৩] 

(জিতেম্্রমোহন সেনগযপ্ত (2 ১৯৭২) । সেতার- 
বাদক । তিন পেশাদারী বাদক না হলেও সঞ্গীত- 
জগতে আচার্যস্থানীয় ছিলেন । "সপ্ত রজনাঁ সেতার 
সাধনা' নামে সাতখণ্ডে সমাপ্ত একা গ্রশ্থ রচনা 

করেছেন। ওস্তাদ এনায়েৎ হোসেন খাঁ তাঁর গুরু 
[ছলেন। 1১৭] 

জীব গোস্বামী (আনু. ১৫১০- ১৬০০)। 
পিতা--বল্পভ, নামান্তরে অনুপম মাল্লক। রূপ ও 
সনাতন গোদ্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র। জ্যেষ্ঠতাতদের সংসার 
তাগের সময় জীব গোস্বামী শিশু 'ছিলেন। 
গোৌড়ে শিক্ষালভ করেন। নিতানন্দের আদেশে 
বৃন্দাবনে যান। চৈতনা-দত্ত নাম অনুপ বা অনুপম । 
গোঁড়ীয় বৈষব সম্প্রদায়ের ছয় গোস্বামীর তান 
একজন। কাশীতে মধুসূদন বাচস্পাতর নিকট 
বেদাম্ত শিক্ষা করেন। বৃন্দাবনে রূপ গোস্বামীর 
নিকট দণক্ষা নেন। রূপ সনাতনের গ্রন্থ-রচনায় 
সাহায্য করতেন এবং জ্যল্ঠতাতদের 'তরোধানের 
পর বৃন্দাবনে গৌড়শয় বৈষব সম্প্রদায়ের আধনায়ক 

হন। অনেকগ্যাল সংস্কৃত গ্রল্ধের রচাঁয়তা। বৃন্দা- 
বনের গোস্বামীদের শেষ শাস্করতা । ভাগবত, ব্ন্গ- 
সংহিতা ও' রূপ গোস্বামী রাঁচিত ভান্তরসামৃত- 
সম্ধ, ও উদ্জবলনীলমাঁণর টীকাকার। তাঁর রাচিত 
৬টি দার্শনিক গ্রন্থ 'যট্সন্দ্ভ” নামে খ্যাত। কৃফ- 
লশলা-বিষয়ক বিপৃলায়তন গ্রল্থ 'গোপালচম্প, 

[ ৯৭২ ] জীবন গাব্গুল? 

দুই খণ্ডে বিভন্ত। তাঁর রাঁচত সংস্কৃত ব্যাকরণ : 

“হরিনামামৃত'। গ্রল্থটর সূত্র ও বাত্ত হরিনাম 
বাবহার করে লেখা । এ ছাড়াও রচিত বহু স্তোন্ু 
আছে! তাঁর সমস্ত রচনাই সংস্কৃতে লেখা । [১,২, 
৩,২৫,২৬] 

জশীবন আলশী (১৯শ শতাব্দী) খালমোহনা-- 
চট্টগ্রাম। উন্ত অঞ্চলে গুরাগাঁর করতেন ব'লে সবাই 
তাঁকে 'জীবন পণ্ডিত, বলে ডাকতেন। সঞ্গীত- 
শাস্নে অসাধারণ ব্যৎপাত্ত ছিল। 'বাভন্ন জাতির 

বাদ্য শিক্ষা দিতেন। জীবন আলী ও রামতনু 
ভাঁগতায় 'রাগতালের পথ নামে একাঁট গ্রন্থ 
পাওয়া যায়। [২] 

জশবনকৃষ্ণ দে (১৯০৫ - ৩.৪.১৯৭৩)। শোর 
বয়সেই তান স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মীনয়োগ 
করেন। ১৯৩৫ খু, অনুশীলন সাঁমাতর সভ্য 
[হসাবে তান 'টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায় ধরা পড়ে 
বাভন্ন কারাগারে দীর্ঘকাল বন্দী 'ছিলেন। পরে 
ফঁরদপুরে সুসংগঠিত কৃষক আন্দোলন গড়ে 
তোলেন। 1১৬] 

জশবনকৃষ। মৌলিক (১৯১২ 2- ২২.৫.১৯৭০) 
ঢাকা ()।1 মনোমোহন। ঢাকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 
অধায়নকালে অনুশীলন সামাততে যোগ দেন। 
ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয়ে পাঠ্যাবস্থায় কারাবরণ করেন। 
[বপ্লবী পুন্রের জন্য পিতার কর্মচ্যুতি ঘটে। 'তাঁন 
যৌবনের আঁধকাংশ কাল কারাগারে কাটান। 
পরবর্তী জাঁবনে চব্বিশ পরগনার বেলঘাঁরয়া স্কুলে 
শিক্ষকতা করেন। কংগ্রেসকমশী হিসাবে কামারহাটি 
পৌরসভার পৌরাঁপতা এবং ব্যারাকপূর মহকুমা 
অণ্চলের সমবায় সামাতর অন্যতম সংগঠক 
ছিলেন! [১৬] 

জীবন গাঞ্গ্লশ (১৯০০ ?- ২৮.১২.১৯৫৪)। 
নাট্যমণ্চ ও ছায়াচিন্রের যশস্বী আঁভিনেতা। অতান্ত 
সুপুরুষ ও সূদর্শন 'ছিলেন। ১৯২৩ খী, 

লব'-এর ভূমিকায় তিন প্রথম আঁভনয়েই সবার 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯২৯ খই, ম্টার রঙ্গমণ্টে 
গৌরাঙ্গ এবং পোষ্যপূত্র নাটকেও তাঁর আঁভনয় 
খাত অজ্ন করে। তাঁর আঁভনশত অন্যান্য 
উল্লেখযোগ্য নাটক : পপাষাণন”, "জনা", প্প্ণ্ডরীকা', 
“পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস', 'নরনারায়ণ', ষোড়শ", 
শদ্বিজয়ী প্রভৃতি । ১৯২৭ খ্যশ, প্রথম চিন্লাভিনয় 
'শাঙ্করাচার্য হাঁবতে। এরপর শবগ্রহ', 'আভষেক' 
প্রভৃতি কয়েকটি নির্বাক ছাবতে আঁভনয় করেন। 
সবাক যুগে তাঁর আঁভনীত ছাঁব : সাব", 
'পাতালপ্রণ”, 'প্রফৃল্প, সোনার সংসার পঠকা- 



জশবন ঘোষাল 

দার, 'অভিজ্ঞান', “পাপের পথে প্রভৃতি । যক্ষযা- 
রোগে মৃত্যু। 1৪,১৪০] 

জশবন ঘোষাল ১) ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে 

রচিত দিনাজপুরের জনপ্রিয় 'মনসামঞ্গল' পঠথর 
লেখক । [২২] 

জশবন থোঘাল ২ (১১১৩ - ১.৯.১৯৩০) সদর- 

ঘাট- চট্রগ্রাম । যশোদা। ছান্রাবস্থায় চট্রগ্রাম অস্ত্রা- 
গার আক্রমণে অংশগ্রহণ করেন। পরে নোয়াখালর 
ফেনি রেল স্টেশনে ধরা পড়েন। পাালস হাজত 
থেকে পালিয়ে যান ও আত্মগোপন করেন। কাঁল- 
কাতার পুলিস কামিশনার টেগার্ট সাহেব-পাঁরচাঁলত 
পুলস বাহনীর সঙ্গো চন্দননগরে এক সশস্ত্র 
সংঘর্ষে আহত হয়ে মারা যান। [১০,১৫৪ ২,৪৩] 

জগবনলাল চক্দ্রোপাধ্যায় (১৮৮৯-১.১২. 
১৯৭০) ঢাকা । জানকীনাথ। কাঁলকাতা শ্রীকৃফ্ণ 
পাঠশালা থেকে ম্যাট্ট্রক পাশ করে বঞ্গবাসী কলেজে 
আই.এস-সি. পড়তে আসেন, কিন্তু রাজননীতিতে 
যোগ দিয়ে ছাত্রজীবন শেষ করেন। ১৯০৭ খুশি, 
ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে প্রমাণাভাবে 
মুক্ত পান। আলশপুর বোমা মামলার পর বাঘা 
যতানের সংস্পর্শে আসেন। ইন্দো-জার্মান ষড়যন্তে 
অংশ নিয়ে ১৯৯১৬ খপ. পর্য্ত আত্মগোপন 
করেন। ন্তু বিশবাসঘাতকের চেষ্টায় ধরা পড়েন। 
১৯২০ খী, মুন্ত হন। এরপর মুন্সীগঞ্জ (ঢাকা) 
ন্যাশনাল স্কুলে শিক্ষকতা করেন এবং দেশবন্ধুর 
স্বরাজ্য দলে যোগ দেন। নেতাজশ সুভাষচন্দ্র তাঁর 
কাছে বশ ভাষায় প্রথম পাঠ নেন। 'তাঁন কমন্য- 
নস্ট আন্দোলনে আগ্রহী হন। কম্যুনস্ট আন্দো- 
লনের তৃতীয় আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দ ভারতে 
কম্যুনিস্ট পার্ট গঠনের ভার তাঁকে দেওয়ার কথা 
চিন্তা করেছিলেন, কিন্তু পুঁলস তাঁকে গ্রেপ্তার 
করে (১৯২৩) এবং ব্র্গদেশের জেলে সাঁরয়ে দেয়। 
বোসন জেল থেকে 'তাঁন ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের 
সাহায্যে 50905 10715017915 ৮1677701191 0০9 

৬/1১16 17211 প্রেরণ করেন। স্বাস্ধ্ের কারণে 
১৯২৮ খু. মানত পান। ১২৩০ খু, আইন 
অমান্য আন্দোলনে নেতা ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
কংগ্রেসের সম্পাদক হন। ১৯৩০ - ৩৩ খুশি. পুল- 
রায় বন্দী হন। ১৯৪০ খী. রামগড় কংগ্রেসে বিপ্লব 
প্রস্তুতির কথা বলার জন্য কংগ্রেস ত্যাগ করে 
'লীগ অফ র্যাঁডক্যাল কংগ্রেসে ষোগ দেন। কিন্তু 
মতানৈক্যের ফলে ১৯৪১ খুব. লশগ ত্যাগ করেন 
এবং মানবেন্দ্রনাথ রায়ের “ডেমোক্লযাটিক ভ্যানশার্ড 
পাটি”তে যোগ দিয়ে সক্রিয় হন। এই দলই ১৯৬০ 
থ. প্রতিষ্ঠিত ণঅল ইণ্ডিয়া ওয়াকার পাটির 
ভিত্তিস্থাপনে সহায়তা করে। তিনি তার সভাপতি 

[ ৯৭৩ ] জাত 

ছিলেন। 'নবীন বাংলা, ও "গণাঁবপ্লব, পান্রকার 
সম্পাদক হন। "উদরের "চিন্তা ও ন্সাম্প্রদ্বায়কতার 
*লানি' তাঁর রাঁচিত উল্লেখযোগ্য পুস্তিকা । [৯২৪] 

জীবনানন্দ দাশ (১৭.২.১৮৯৯ - ২২.১০, 
১৯৫৪) বারশাল। সত্যানন্দ। এম.এ. পাশ করে 
'বাভন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেন । িছদাদন অধুনা- 
লুপ্ত 'স্বরাজ' পান্রকার সম্পাদকীয় বিভাগের 
সঙ্গেও য্যস্ত ছিলেন। 'বিংশ শতাব্দীর বাংলা 
সাহত্যে জীবনানন্দ 'বাশষ্ট ব্যান্তত্বে ভাস্বর। 
ইতিহাস-সচেতনতা নিঃসঙ্গ বিষণ্নতা ছাড়াও বিপন্ন 
মানবতার ব্যথা তাঁর কাঁবতায় প্রকাঁশিত। অথচ 
জীবনের প্রাতি, যুগের প্রাত গব*বাস তাঁর কাব্যকে 
অনুপ্রাণত করেছে, 'কন্তু চেতনার ক্ষেত্রে ত৷ 
শৃন্যতাবোধে বিষাদময়। তাঁর রাঁচত 'বনলতা সেন' 
আধুঁনক কালের অন্যতম শ্রেম্ঠ কাবাগ্রল্থ। রাঁচিত 
প্রায় কাঁবতাগ্রম্থই সমান খ্যাতি অজর্ন করেছে। 
“ঝরা পালক', ধূসর পাশস্ডুলাঁপ', 'সাতাঁটি তারার 
তিমির", 'রূপসণ বাংলা' প্রভাতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখ- 
যোগা। শেষোল্ত গ্রন্থটি রাজনোতিক কারণে কাল- 
জয়ী হয়ে থাকবে । তিনি চিন্ররূপময় বাওলার কাঁব। 
কাঁলকাতার রাজপথে ত্রাম দুর্ঘটনায় মৃত্যু । [৩.৫] 

জাবানম্দ বিদ্যাসাগর, ভ্রাচার্য (১৮৪৪ - ১) 
আঁম্বকা-কালনা- বরধমান। তারানাথ তর্কবাচস্পাঁতি। 
সংস্কৃত কলেজে 'পতার 'নিকট ব্যাকরণ, সাহ ত্য, 
অলওকার, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, মীমাংসা 
জ্যোতিষ ও স্মতিশাস্ত অধ্যয়ন করেন। ১৮৭০ 
খুশি, উন্ত কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে শবদ্যা- 

সাগর" উপাধ প্রাপ্ত হন। পাশ্যাবস্থা থেকেই 
1পতার অনবরত করে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশন 
ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকেন এবং াজকৃত টীকা সহ 
১০৭টি ও 'বনা টীকায় সম্পাদন করে ১০৮ 
গ্র্থ মুদ্রীত করেন। রাঁচত উল্লেখযোগ্য গ্রল্থাবলস : 
পৈশাচধ প্রাকৃতে রাঁচিত সোমদেবের 'কথাসারৎসাগর' 

(সরল সংস্কৃত গদ্যানুবাদ), 'বেতালপণ্টাবংশাতি', 
কাদম্বরীকথাসার', সংক্ষিপ্ত হরচারিত', 'শব্দ- 
রুপাদর্শ', এতর্কসংগ্রহ' (ইংরেজী অনুবাদ), 
'সংক্ষিপ্ত দশকুমারচারত' প্রভাতি। [৩,৩০] 

জশমৃতবাহন। সেনরাজাদের সমকালীন রাটীয় 
ব্রাহ্মণ “পাঁরিভদ্রীয় মহামহোপাধ্যায়' জীমৃতবাহনের 
জল্মস্থান সম্ভবত বর্ধমানে। তাঁর জশীবনকাল 'নয়ে 
পাশ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। সম্ভবত ম্বাদশ- 

বয়োদশ শতকে তানি জশবিত ছিলেন। তাঁর রচিত 
তিনটি গ্রল্থ পাওয়া যায়; যথা, 'কালাববেক", 
ব্যবহারমাতৃকা' এবং 'দায়ভাগ' ৷ প্রথমোন্ত গ্রন্থাটতে 

ধর্মোৎসব প্রভাতির কাল 'নরূপিত হয়েছে এবং হোলি 



জেতার 

বা হোলক উৎসব বার্ণত হয়েছে। দ্বিতীয়াটিতে 
রাঙ্গণ্যাদর্শ অন্দুযায়ী বিচারপদ্ধাতর আলোচনার 
উল্লেখ আছে। তৃতীয়টি আজও 'মতাক্ষরা-বাহ্ভূত 
[হিদসমাজে দায় বা উত্তরাধিকার, সম্পান্ত-বিভাগ 
এবং স্তরী-ধন সম্পর্কে স্প্রাতষ্ঠিত গ্রল্থ। এই 
্রন্থগযলি রচনাকালে জীমতবাহন পর্বসংরী বহ, 
শাস্ুকারের যুক্ত ও মতামত উদ্ধার করে অগাধ 
পাঁণ্ডত্য এবং প্রথর ব্বাদ্ধর সাহায্যে সে-সব 
আলোচনা করেন। [৩,২৬,৬৭] 

জেভারি বা আচার্য জেতার (১০ম শতাব্দী) 
বরেন্দ্রভুমি। গভপাদ। তান আত্মীয়স্বজন-পারিত্যন্ত 
হয়ে বৌম্ধ দেবতা মুঞ্গ্রীর উপাসক হন। মগধ- 
পাঁতি মহীপাল তাঁকে পণ্ডিত উপাঁধ 'দয়ে 'বিক্ুম- 
শিলার অধ্যক্ষ নিযূন্ত করেন। তিনি অতীশ দীপ- 
ওকর শ্রীজ্ঞানের শিক্ষাগুরু ছিলেন। রচিত দার্শানক 
গ্রম্থাবল? : 'হেতুতত্ব উপদেশ', ধর্মধর্মীবানশ্চয়' 
ও 'বালাবতারতকণ বোলকদের তর্ক শাস্ত্র) প্রভাতি। 
উপার-উত্ত গ্রল্থগ্রালর মূল সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া 
যায় না, কিন্তু িব্বতীয় অনুবাদ পাওয়া 
যায়। [১] 

জোন্স্, উইীলিয়ম, স্যার (২৮.৯.১৭৪৬- 
১৭১৪) ইংল্যাণ্ড। অক্সফোর্ডে ছান্রাবস্থায় প্রাচা- 
ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন। ১৭৭০ খত. ফারসী 
ভাষায় লিখিত নাঁদর শাহের জীবনী ফরাসণ 
ভাষায় অনুবাদ করেন। পরের বছর ফারসী ভাষার 
ব্যাকরণ লেখেন। অশ্পকাল পরে একখান আরবী 
গ্রন্থেরও অনুবাদ করেন। ক্রমে জোন্স প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যের বহু ভাষায় পারদর্শশ হন। ১৭৮৩ খখ. 
সুপ্রীম কোর্টের বিচারক পদে নিযুন্ত হয়ে কাঁল- 
কাতায় আসেন। পরের বছর কাঁলকাতায় এাশয়াঁটিক 
সোসাইটর প্রাতম্তা করেন এবং আজশীবন তার 
সভাপাঁতির পদে 'ছিলেন। 'সমগ্র এঁশয়ার যা কিছু 
মানদষের কীর্ত ও প্রকৃতির সৃষ্টি সে-সব বিষয়ে 
গবেষণা করাই এই সোসাইটির কাজ'-_-এইভাবে 
[তিনি সোসাইাটর উদ্দেশ্য ব্যন্ত করেন। এই মহৎ 
উদ্দেশ্য নিয়ে জীবনের ১০ বছর কঠোর পাঁরশ্রম 
করেন এবং বহু মনীষীঁকে এই কাজে প্রেরণা 
যোগান। সোসাইটির তৃতীয় বার্ষক আঁধবেশনে 
৫১৭৮৬) সভাপাঁত জোনৃস্ হন্দু জাতির ইতি- 
হাস ও সভ্যতা সম্পর্কে যে ভাষণ দেন তাতে 
তিনি সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে গ্রীক, ল্যাটিন, গাঁথক, 
কেলাটক প্রভাতি ইউরোপণয় ভাষার প্রকাতগত 
সাদৃশ্যের উল্লেখ করে বলেন যে এই সমৃদয় ভাষা এবং 
প্রাচীন ফারদী ভাষা এক মূল ভাষা থেকে উৎপন্ন 
হয়েছে। এই আঁবিচ্কারের মূল্য অত্যন্ত গ্র্ত্ব- 
পূর্ণ এবং ফল সুদ্রপ্রসারী। ইউরোপীয় জাতি- 

[১৭৪ ] জ্যোতিভূষণ চ্যাটাজ 

সমূহ ও ভারতের 'হন্দু ও পারস্যের আধিবাঁস- 
গণের পৃরবপরুষেরা ষে এক ভাষায় কথা বলতেন 
এবং সম্ভবত একই জাতি ছিলেন এই মতবাদ 
মনুষ্জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণায় 
যুগান্তর এনেছে এবং আরও নূতন নৃতন তথ্য 
আঁবজ্কৃত হয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপ্লব সষ্ট 
করেছে। একমাত্র এই আঁবচ্কারের জন্যই জোন্স্ 
চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তান বহু সংস্কৃত 
গ্রল্থের ইংরেজী অনুবাদ করেন। তার মধ্যে 
'শকুল্তলা', শহতোপদেশ', ও জয়দেবের "গণত- 
গোবিন্দ, বিশেষ উল্লেখযোগ্য । প্রথম চার বছরে এঁশ- 
য্াটক সোসাইটির মুখপত্র 'এশিয়াঁটক রিসারচেস"এ 
বাঁভন্ন বিষয়ে তাঁর ২৯ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, 
যথা : "রোমান অক্ষরে সংস্কৃত লিখন পদ্ধাতি', 
গ্রীস, ইটালী ও ভারতের দেবদেবী', শহন্দুরাজ- 
গণের কালব্রম", শহন্দু সঙ্গীত”, 'জ্যোতিষ ও 
সাহত্য' এবং 'প্রাাঁবদ্যা”, “উীদ্ভদাবদ্যাঃ, 'আয়ু- 
বেদ' প্রভীতি। কলিকাতায় সেন্ট পল্স ক্যাথিড্রাল 
গীজরায় তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ আছে। [৩] 

জ্যোঁত বাচস্পাঁতি (১২৯১-১৩৬২ ব.)। 
শবাঁধালাঁপ' ও এ দেশের কথা" মাঁসক পান্রকার 
সম্পাদক 'ছিলেন। 'সবুজপন্র', 'ভারতবর্ষ”, 'মৌচাক' 
প্রভৃতি পান্রকায় তাঁর রচনাবলী দেশে ও বিদেশে 
জনীপ্রয়তা অর্জন করে। তান 'মাসফল', 'লগ্নফল', 
'রাশিফল", ফলিত জ্যোতিষের মূলসত্র" 'হাতদেখা, 
প্রভীত বহু গ্রন্থ ও “নবোঁদতা', 'সমাজ', শবাঁধ- 
লাঁপ' প্রভাতি নাটক রচনা করেন। 1৪,$] 

জ্যোতিভুষণ চ্যাটাজশী (১৬.২.১৯১৯- ২৯. 
২.১৯৭২) যশোহর। নরেন্দ্রনাথ। ডা. জে. বি. 
চ্যাটার্জ নামে সূপাঁরাচত। পিতামহ ও পিতা 
উভয়েই চিকিৎসক 'ছিলেন। কলিকাতা মোঁডক্যাল 
কলেজ থেকে এমবি. ১৯৪২) পাশ করে স্কুল 
অফ ট্রপিক্যাল মৌডাঁসনে শোণত-বজ্কানে 
গবেষণা করে কাঁলকাতা 'বিশ্বাঁবদ্যালয়ের এম.ড. 
উপাঁধ লাভ করেন (১৯৪৯)। ডায়ামরাফিক আযান- 
মিয়া সম্পর্কে গর্বেষণায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ 
করেন। গবেষণার ফলাফল সম্পর্কে তাঁর বন্তব্য 
অত্ন্ত জোরালো ও মৌিক। ভারতবর্ষের মত 
দেশে রক্তাজ্পতা-ব্যাঁধর অন্যতম কারণ দাঁরদ্ধ্য। 
ফলে খাদ্যে নিয়ামত পুষ্টির অভাবে এই ব্যাঁধ 
হয়। তিনি অত্যন্ত সূলভে এর চিকিৎসার নিদে'শ 
করেছেন। তাঁর মতে এই রন্তাপ্লতা-ব্যাঁধর 
সামাঁজক কারণও আছে। তীব্র আঁচে রান্না করা 
এবং বাসনপন্ে লৌহের ব্যবহার কমে যাওয়াও 
একটি কারণ। তীব্র আঁচে খাদ্যের ভিটামিন 'বি-১২ 
ও ফাঁলক আ্যঁসড ন্ট হয়ে যায়। এইরূপ 
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, পুস্টিজানত রন্তাম্পতার 'চাঁকৎসা হচ্ছে খাদ্যের 
এব্যে ই গুণ দুটির পাঁরপরণ এবং উষধের আকারে 
এগুলির মূল্যও সুলভ করা। এই আঁবচ্কার 
ঃবম্বের সবর বিশেষ করে দরিদ্র দেশে বহু মৃত্তযু- 
প্থযাবশর জীবন রক্ষা করেছে। তাঁর অপর আন্ত- 

ধ্$-সংক্কান্ত ভয়ঙ্কর ব্যাধি সম্পর্কে। এ ব্যাধ 
সাধারণত মাতা বা ?পতার রন্ত থেকে উত্তরাধকার- 
সূত্রে সন্তান পায়। কর্মজীবনে তান ট্রপিক্যাল 
স্কুলের ডাইরেক্টর পদে আঁধাম্ঠিত হন (১৯৬৬) 
এনং আমৃত্যু সেই পদে 'ছিলেন। ১৯৫০ খী. 
ধকৃফেলার ফাউন্ডেশন ফেলোর্পে আমেরিকায় 
যান এবং বোস্টনের 'নিউ ইংল্যান্ড শোণিত-গবেষণা 
'ক*ন্দ্র উইলিয়াম ড্যামশেকের সঙ্গে একযোগে ১৫ 
মাস কাজ করে যে-সব নিবন্ধ প্রকাশ করেন সেগ্ীল 
হংল্যা্ড ও আমোরকার এই বিষয়ক পন্রে প্রকাঁশত 
হয়। তিনি সাড়ে তন শ'র বোশ নিবন্ধ প্রকাশ 
করেন। কোন-কোন নিবন্ধের তিনি যুগ্ম- 
রটাষতা ছিলেন । রন্তা্পতা ছাড়াও 'তাঁন আরও 
বহু বিষয়ে গবেষণা করে উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ 
প্রনাশ করেছেন। চিকিৎসা-জগতে এইসব বহুমূল্য 
গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ স্বদেশে ও বিদেশে বহু 
সম্মানের আঁধকারী হন। দেশের ও বিদেশের বহু 
প্রাতষ্ঠানের সঙ্গে তান যুস্ত ছিলেন। 1১৬] 

জ্যোতিভূষণ সেন (2-১৩৩৪ ব.)। এম.এ. 
পাশ করে গোখলে প্রাতাষ্ভঠত পুণার “ভারত ভৃত্য 
পামাত'তে (0126 ৯০7৮০৪)5 01 117012 ৯০০15) 

যোগ দিয়ে তার সেবক 'হসাবে আজাবন দেশের 
কাজ করে গেছেন, কিন্তু কখনও তিনি সমিতির 
স্থায়ী সভ্য হতে রাজী হন 'ন। ১] 

জ্যোতারন্দ্রনাথ ঠাকুর (৪.৫.১৮৪৯ - ৪.৩. 
৯৯২৫) জোড়াসাঁকো--কাঁলিকাতা । মহার্ধ দেবেন্দ্র- 
নাথ । প্রচালত শিক্ষাপদ্ধাততে আস্থা ছিল না। 

গহেই শিক্ষারদ্ভ। তারপর সেন্ট পল, মণ্টেগ: 
আকাডোম ও হিন্দু স্কুলে পড়াশুনা করেন; 
সবশেষে ব্রহ্মানন্দ প্রাতীষ্ঠিত ক্যালব্সটা (আযালবাট) 
কলেজ থেকে প্রবোশকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন 
«৯৮৬৪)। প্রোসডেল্সপী কলেজে এফ.এ. পড়ার সময় 
পারিবারক জোড়াসাঁকো থিয়েটার সংগঠনের চেষ্টায় 
কলেজ ত্যাগ করেন। ১৮৬৭ খ্ডী. জোম্তভ্রাতা সাভ- 
লিয়ান সত্যেন্দ্রনাথের কর্মস্থল আমেদাবাদে গিয়ে 
সেতারবাদন, অঞ্কনবিদ্যা এবং ফরাসী ভাষা শিক্ষা 
করেন। কলিকাতায় ফিরে এসে আদি ব্রাহ্গসমাজের 
সপাদকরূপে ১৮৬৯-৮৮ খডখ. পর্য্ত কাজ 
করেন। মারাঠ ভাষাও শিক্ষা করোছিলেন। ১৯১২৪ 
খ্ী, তান বালগঞ্গাধর 'িতলক রাচিত “গণতা 

[ ১৭৫৬ ] জ্যোতীরম্দ্রনাথ ঠাকুর 

রহস্যের বঙ্গান্বাদ করেন। চৈত্র বা হন্দুমেলার 
দ্বিতীয় আঁধবেশনে 'উদ্বোধন' নামে একটি স্বদেশ- 
প্রেমোদ্দীপক কাব্য পাঠ করেন ১৮৬৮)। ১৮৭৪ - 
৭ খু, মেলার যুশ্মসম্পাদক িষুত্ত হন। এর 
আগেই তাঁর রচিত জাতীয় ভাবোদ্দীপক এীতি- 

হাঁসক নাটক “পুরুবক্রম'-এর সাফল্যমান্ডত 
আভনয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নাট্যকার জীবনের 
সূত্রপাত হয়। রাজনারায়ণ বসুর সভাপাতিত্বে ও 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যোগে “সঞ্জশীবনশ' সভার সূচনা 
সম্ভবত ১৮৭৬ খ্ী, হয়। এই গুপ্ত স্বদেশ? 
সভার প্রকাশ্য কর্মতৎপরতার ফলে দেশলাই প্রস্তুত 
ও দেশী কাপড় বোনার চেস্টা হয়। দেশী স্টীমার 
সাঁভ'স চাল করার চেষ্টায় (১৮৮৪) এবং দকছু 
আগে নীলচাষ ও পাটের ব্যবসায়ে তান অনেক 
আর্ক ক্ষাতি সহ্য করেন। প্রধানত অনাভজ্ঞতা 
মূল কারণ হলেও ইংরেজ ব্যবসায়ীদের অপচেস্টার 
ফলেই এই সব দেশী ব্যবসায় ধ্যংস হয়। ফলত 
“স্বদেশী, চিন্তা ও কল্পনার সূচনায় ঠাকুর পাঁরবার 
তথা জ্যোতীরন্দ্রনাথ যে অগ্রণশর ভূমিকা গ্রহণ 
করেন তা ভাঁবষ্যং এীতহাসকের স্মরণীয়। স্রশী- 
[শক্ষা ও নারী-মান্ত আন্দোলনের পুরোধা জ্যোতি- 
রিন্দ্রনাথ এক সময়ে ণকাঁন্ৎ জলযোগ' প্রহসন 
রচনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। নিজ স্ত্রীকে 
শুধু ক্ষার সুযোগই দেন নি, পরন্তু সকল 
সামাঁজক বাধা উপেক্ষা করে কলিকাতার প্রকাশ্য 
ময়দানে অ*বচালনায় পারদার্শনী করে তোলেন। 
কুলশন বহীববাহ-প্রথাকে ব্যঙ্গ করে রামনারায়ণ 

টারে অভিনীত হয়। তাঁর সাঁহত্যকর্ম বহৃবিস্তৃত। 
এাঁতহাসক নাটক রচনা থেকে ক্রমে প্রহসন ইত্যাঁদ 
রচনায় খ্যাত হয়ে ওঠেন। “পুরুবিক্রম' ছাড়া 
“বগনময়ন', “রোদন”, 'অশ্রুমতণ" ইত্যাঁদ নাটক- 
গহীল বিখ্যাত হয় ও কোন-কোনাঁট 'হন্দী, গুজরাটশ 
ও মারাঠী ভাষায় অনুদিত হয়। “অলীক বাবু 
নামে প্রহসনাটির আঁভনয় আজও হয়ে থাকে । বেশ 
কয়েকাট নাটক পেশাদার রঙ্গমণ্ড গ্রেট ন্যাশনাল 
1থয়েটারে, সাফল্যলাভ করে। তরুণ বয়সে স্বয়ং 
মণ্টাভিনয়ে খ্যাতি পান। শবদ্বজ্জনসমাগম” (১৮৭৪) 
এবং 'সারস্বত সমাজ, (১৮৮২) নামে দুইটি 
সংগঠনের মাধ্যমে বগ্গভাষা ও সাহত্যের উন্নাতির 
চেষ্টা করেন। 'বাভন্ন আঁধবেশনে তাঁর রচিত 
প্রহসন 'এমন কর্ম আর করব না" এবং রবান্দ্ু- 
নাথের 'বাল্মশীক প্রাতিভা' ও 'কাল ময়” আভনীত 
হয়। গ্ভারতণ' পাঁ্রকা প্রাতিত্ঠাও (১৮৭৭) তাঁরই 
উদ্যোগে হয়োছল। বঙ্গণয় সাহিত্য পাঁরষদের 
সহ-সভাপাঁত ছিলেন (১৯০২- ০৩)। বঞ্গাভাষা- 
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ভাষীদের সঙ্গে ফরাসী ও সংস্কৃত সাহত্যের পারিচয় 
সাধনে তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য । ইতিহাস, 
দর্শন, ভ্রমণ-কাহিনশ এবং বহু গল্প ও উপন্যাস 
ফরাসা সাহত্য সম্পদ থেকে আহরণ করে বাংলায় 
অনুবাদ করেন। অনেকগুলি সংস্কৃত নাটকও 
বাংলায় অনুবাদ করেন। কিশোর বয়স থেকে 
চিরাঞ্কন শিক্ষা করে সারাজীবন সে অভ্যাস বজায় 
পাখেন। তরি ছবির খাতায় বহু খ্যাত-অখ্যাত 
বান্তর প্রাতিকীতি সংগৃহীত আছে। বিখ্যাত ইংরেজ 
গশপশ রদেনস্টাইনের আগ্রহে তাঁর চল্লাবলশর 
একটি স্বনির্বাচিত সংগ্রহ ১৯১৪ খু, বিলাতে 

প্রকাঁশত হয়। প্রায় দু" হাজার চিত্রের অধিকাংশই 
রবীন্দ্র ভারত? সাঁমাতর সংগ্রহতুন্ত। তাঁর সাওগীঁতিক 
অবদানও িবশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । প্রথম শিক্ষা 

ঠাকুরবাঁড়র সঙ্গীত-শিক্ষক বিষ্ুপদ চক্তবতশির 
ঠানকট। বোম্বাইয়ে সেতারাশক্ষার পর কাঁলিকাতায় 
ফিরে পিয়ানো, বেহালা ও হারমোনিয়াম অনশীলন 
করেন। 'জ্যোতিরন্দ্রনাথ এ সময়ে নূতন নৃতন 
সুর সম্টি কাঁবতেন ও রবীন্দ্রনাথ...সেগ্ালকে 
কথায় বাঁধবার চেষ্টায় 'নযূস্ত থাঁকতেন'। রবীন্দ্র- 
নাথ রাঁঢত "মায়ার খেলা'র ও সমসামায়ক কালে 
রচিত অন্তত ২০ট গান জ্যোতারন্দ্রনাথের সুরে 
গঠিত। হিন্দী ধুপদাঙ্গের অনুসরণে অনেকগাঁল 
রহ্গসঙ্গীত রচনা করেন। বাঙলাদেশে আকারমাত্রক 
স্বরাঁলপির উদ্ভাবন ও প্রচলনে তাঁর দান অনস্বী- 

কাধ'। তাঁর রচিত প্বরালাপ গশীতমালা' ও 
কাঙ্গালচরণ সেন সঙ্কালিত '্রক্ষসংগীত স্বর- 
[লাপ' পুস্তক দু"টতে তাঁর অনেক গান প্রকা- 
[শশত। 'বীণাবাদন' ও “সংগত প্রকাশিকা' তাঁর 
সম্পাঁদত মাঁসকপন্র। 'ভারতয় সঞ্গঈত সমাজ' 

স্থাপন (১৮৯৭) তাঁর অন্যতম কণীর্ত। [৯.৩, 
৫&,৭,৮,২৫,২৬,৫৮] 

জ্যোতির্য় গনহঠাকুরতা, ড. (জূলাই ১৯২০- 
৩০ ৩.১৯৭১) বাঁরশাল। কুমুদরঞ্জন। প্রখ্যাত 
শিক্ষাবিদ । ময়মনাঁসংহ জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, 
কলিকাতা প্রোসডেল্প কলেজ থেকে আই.এস- 
সস. এবং ১৯৪২ খু, ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয় থেকে 
ইংরেজীতে অনার্সসহ বি.এ. পাশ করেন। এই 
পরশক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান আধকার ও 
দর্শনশাস্দে রেকর্ড নম্বর পাওয়ার জনা 'পোপস 

মেমোরিয়েল গোজ্ড মেডাল' প্রাপ্ত হন। ১৯৪৩ 
খুন, এম.এ. পরাঁক্ষায়ও প্রথম স্থান আধকার 
করেন। ইংরেজীর অধ্যাপকর্পে কর্মজীবন শুরু। 
১৯৪৮ খএখ. তিনি ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয়ের ইংরেজণর 
লেকচারার পদে বৃত হন। ১৯৬৬ খু. তান 
কেম্ত্িজ 'িশ্বাবদ্যালয়ের কিংস কলেজ থেকে 

[ ৬৭৬ 4 জ্যোতি গণ্গোপাধ্যায় 

্প-এইচ.ডি. লাভ করে দেশে ফিরে এসে কিছুকাল 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পর সেখানব এ 
রশড়ার হন। িবন্ধকার হিসাবেও খ্যাতিমান হসে- 
দিলেন। 'বাভন্ন বিষয়ে তাঁর রচিত মৌ'ি'ঝ 
দনবন্ধাঁদতে তাঁর চিন্তার গভীরতা, তীক্ষ4 গাবশ্লো- 

ষণ-শাল্ত ও প্রকাশভাঁঙ্গর স্বচ্ছতার পাঁরচয় পাওয়া 
যায়। সমন্বয়বাদে বিশ্বাসী ছিলেন। দেশাঁবভাগেব 
পর পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ না করে সেখানেই 
থেকে যান। তান বলতেন, পাকিস্তান রাষ্ট্রে শুধু 
[হন্দুরাই দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগারক নয়, পূর্ব 
পাকিস্তানের মৃসলমানেরাও তাই । ছাত্র এবং আভ- 
ভাবক মহলে তান আঁতিশয় 'প্রয় ও শ্রদ্ধার পান্ন 
ছিলেন। ১৯৭১ খুশী. পূর্ববঙ্গের মাল্তযুদ্ধের 

সেখানকার ব্যাদ্ধজীবীদের অনেকেই নিহত হন। 
পাক সেনারা ২৫ মার্চ তাঁকেও বাঁড় থেকে ডেকে 
ণনয়ে রাস্তার উপর দাঁড় কাঁরয়ে গুল চালায়। 
৩০ মার্চ ঢাকা হাসপাতালে শেষ 'ন*বাস ত্যাগ 
করেন। [১৭] 
জ্যোতির্ময় ঘোষ (১৩০২ ১-৪.৩.১৩৭২ ব.)। 

এঁডনবরা 'িশবাবদ্যালয় থেকে 'প-এইচ.ডি. উপাধ 
লাভ করেন। কাঁলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের অঙ্ক- 
শাস্রের অধ্যাপক, ঢাকা 'বশ্বাঁবদ্যালয়ের অঙক- 
শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক, কাঁলকাতা 'ব*বাঁবদ্যালয়ের 
পাঁরভাষা কমিটির সদস্য এবং ন্যাশনাল আকাডোঁম 
অফ সায়েন্স অফ ইশ্ডিয়ার সদস্য 'ছিলেন। প্রোস- 
ডেল্পী কলেজে অধাক্ষতা করেন। সাহত্যক্ষেত্রে 
“ভাস্কর ছদ্মনামে প্রাসদ্ধ হন। তাঁর রাঁচিত গ্রল্থ : 
'শুভগ্রী', 'মজালস', 'কাঁথকা' প্রভাত। [8] 

জ্যোতির্ময় সেন (১২৮২ 2- ২৩.৯.৯৩৫৩ 

ব.)। প্রসিদ্ধ টাীঁকাকার ভরত মাল্পকের বংশধর 
এবং মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেনের 
ছান্ত। সংস্কৃত সাহত্যে ও দর্শনে অসাধারণ 

পাশ্ডিত্য ছিল। কাঁলকাতার মারোয়াড়স ও বাঙালণ- 
দের মধ্যে শ্রেম্ঠ প্রাচ্য চিকিৎসক 'হসাবে গণ্য 
ছিলেন । চন্দনন্গর প্রবর্তক সঙ্ঘ কর্তৃক অন্দাষ্ঠত 
'বঙ্গলয় আয়ূবেদ সম্মেলনের মূল সভাপাঁতর্পে 
বর্তমান আয়রে বিষয়ে বহু মূল্যবান তথ্য প্রকাশ 
করেছিলেন । প্রাচ্য চাকৎসা-বিষয়ক অনেক প্রাতি- 
স্টানের সঙ্গে যুন্ত ছিলেন। [৫] 

জ্যোতিআ়্শী গঞঙ্চগোপাধ্যামস ১৮৮৯/৯০- ২২, 
১১.১৯১৪৫) কাঁলকাতা । 'পতা ব্লাহ্গসমাজের খ্যাত- 
নামা নেতা দ্বারকানাথ। বাঙলার প্রথম মাঁহলা 
গ্র্যাজুয়েট ডাল্তার কাদাম্বিনী দেবখ তাঁর মাতা । 'তাঁন 
ব্রাহ্ম বাঁলকা বিদ্যালয় ও বেখুন কলেজে শিক্ষা- 
প্রাপ্ত হন। এম.এ. পাশ কনে প্রথমে বেখুন স্কুলে 
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(শক্ষকতা করেন ও পরে কটক র্যাভেনশ কলেজে 
পরহিলা বিভাগ খোলা হলে অধ্যক্ষা নিষুস্ত হন। 
[কছুঁদন পর লালা লাজপতের্র আমন্্রণে জলম্ধর 
কন্যা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষার পদে যোগ দেন। 
সেখান থেকে কলম্বো বুঁডস্ট গার্লস কলেজে 
প্রথমে অধ্যাঁপকা ও পরে অধ্যক্ষা হন। িছাঁদন 
ব্রাহ্ম বালিকা 'বিদ্যালয়েও অধ্যক্ষার কাজ করেন। 
এ ছাড়া অবলা বস্ প্রাতাষ্ঠিত বিদ্যাসাগর বাণী- 
ভবন সংগঠনেও সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতেন। 
১১২০ খুব. কাঁলকাতায় জাতনয় কংগ্রেসে নারী 
স্বেচ্ছাসেবিকা বাহনী গঠন করেন। অসহযোগ 
আন্দোলনের পর বঙ্গীয় প্রাদোশক কংগ্রেস কমিটির 
সদস্যা হন। দেশবন্ধুর স্বরাজ পার্টি কর্পেো- 
রেশনের পাঁরচালনভার গ্রহণ করলে প্রার্থামক শিক্ষা 
কমিটির সদস্যা এবং ১৯৩৩ খু. কর্পোরেশনের 
প্রথম মাঁহলা অল্ডারম্যান 'নিষূস্ত হন। গান্ধীজীর 
লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে ১৯৩০) কাঁল- 
কাতায় ভীর্মলা দেবীর নেতৃত্বে গঠিত 'নারী সত্যাগ্রহ 
সামাত'র তানি সহ-সভাপাঁত হন। সাঁমাতির পাঁর- 
চালনায় বড়বাজারে বিদেশী বস্ত্ের দোকানে 
[পকোৌঁটিং চলে । এই সময়ে মোদনীপুরে ম্যাঁজ- 
স্ট্রেট পেডশর নির্মম অত্যাচারের ঘটনার প্রত্যক্ষ- 
দৃষ্ট 'বস্তৃত 'ববরণ তান "মডার্ন 'রাঁভিউ, 
পত্রিকায় 44790051 01501251017 নামে এক 

প্রধন্ধে প্রকাশ করেন। দেশবন্ধর মৃত্যুতে কাঁল- 
কাতা শহরে ১৪৪ ধারা থাকা সন্বেও মাঁহলাদের 
যে বিরাট শোক-মাছল কলেজ স্কোয়ার থেকে 
দেশবন্ধু পার্কে পেশছায় তিনি ও উীর্মলা দেবী 
তার নেতৃত্ব দেন। সমস্ত পথে ঘোড়সওয়ার প্লিস 
আকুমণের জন্য প্রস্তুত ছিল। মাহলারা দু'পাশে 

থেকে পুৃর্ষ শোকবান্রীদের রক্ষা করেন। কলি- 
কাতায় তখনও মাঁহলাদের ওপর আব্ুমণের 'নিদেশি 
[ছল না। সমস্ত পথ ঘোড়সওয়ারদের সঙ্গে ঠোকা- 
ঠকিতে কয়েকজন মাহলা আহত হন, তা সত্বেও 
কোন সময় মিছিল ছব্রভঞ্গ হয় নি। পরাদন ভীর্মলা 
দেবী সহ তাঁর ছ' মাসের কারাদগ্্ডর আদেশ হয়। 
২৬ জানুয়ারী ১৯৩১ খত, কাঁলকাতার প্লিস 
কাঁমশনার টেগার্টের আক্রমণের মুখে জ্যোতিময়শ 
নিজে আহত হয়েও সুভাষচন্দ্রকে বাঁচান। ১৯৩২ 
খটী. আইন অমান্য আন্দোলনে পুনরায় কারারুদ্ধ 
হন। ডান্তারের নিষেধক্রমে 'বিয়াল্লপশের আন্দোলনে 
যোগ দিতে পারেন 'নি। কিন্তু আজাদ 'হন্দ্ 
বাহনীর নারকদের বিচারের সময় দেশব্যাপণ 
টা্ছলাকর ভালহোসী স্কোয়ার যানার দাবির 
সত্যাগ্রহে জয়লাভ করে ফেরার সময়ে একটি 'মালি- 
টারণ গাড়ণ তাঁর গাড়খতে ধাক্কা দেয়। ফলে মাথায় 

৯৭. 

[ ৬০৭ ] জ্যোঁতিষচন্দর ভর্টীচাষ* 

প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে তান মারা যান। 1১৬,২৯] 
জ্যোতিষ ঘোষ €(১১.১২.১৮৮৩ -১৩,৩, 

১৯৭১) দত্তপাড়া--বর্ধমান। প্রোসডেজ্সী কলেজ 
থেকে এম.এ. পাশ করে প্রথমে বাঁকপুর কলেজে, 
পরে হুগলী মহসীন কলেজে, সুরেন্দ্রনাথ কলেজে 
ও বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজে অধ্যাপনা করেন। 
[তান ইংরেজ সরকারের রিসলে সার্কুলারের 
বিরোধিতা করেন ও ছাত্রদের রাজনোতিক আন্দো- 
লনে অংশগ্রহণ করার আধকার অর্জনের জন্য 
সচেষ্ট হন। ফলে সরকারের রোষদৃষ্টতে পড়েন। 
শ্রীঅরাবন্দের ঘাঁনম্ঠ সহযোগশী 'ছিলেন। ১৯০৫ 
খু, থেকে রাজনোতিক জীবন শুরু করে 'বাভল্ন 
দফায় ২০ বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯২৪ 
খু, তান সুভাষচন্দ্র সঙ্গে মান্দালয় জেলে 
বন্দী ছিলেন । অত্যাচারের ফলে দৃষ্টিশান্ত হারয়ে- 
িলেন। ১৯৪০ খুশ. ঢাকায় বঞ্গশয় প্রাদেশিক 
রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের আঁধবেশনে সভাপাঁতত্ব করেন। 
তিনি প্রাদোশক ফরোয়ার্ড ব্লকের সভাপাঁতি এবং 
১৯৪৬ ও ১৯৬২ খ্ী, দু'বার রাজ্য বিধানসভার 
সদস্য হয়েছিলেন। রাঁচত ইংরেজণ গ্রন্থ : 116. 
৮911 ০06 910159 4৯০100100'1 তান 'মাস্টার- 

মশাই' নামে পারচিত ছিলেন। [১৬] 
জ্যোতিষচন্দ্র চচৌপাধ্যায় (১২৬৫ - ১৩৪২ 

ব.) নৈহাট--চাব্বশ পরগনা । সঞ্জীবচন্দ্রু। সাহিত্য- 
সম্রাট বাঁঞকমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুল্ন । বহীদন বাঙলার 
পুঁলস বিভাগে কাজ করার পর ১৯০৬ খ্রী. 
অসুস্থতার জন্য অবসর-গ্রহণ করেন। সংপ্রসিম্ধ 
কীর্তন-গায়ক এবং এলাহাবাদদ ও হন্দু বিশব- 
'বদ্যালয়ের বাংলা ভাষার পরণক্ষক 'ছিলেন। সাহত্য- 
ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান 'ছিল। “ভারতবর্ষ” ও অন্যান্য 
বহু সামায়ক পন্রাদতে তাঁর প্রবন্ধাবলণ প্রকাশিত 
হয়েছে। ১৮৮১ খন. ছুচুড়া থেকে প্রকাশিত 
দিবভাষক মাসিক পান্রকা বেঞল 'মিসেলেনী'র 
সম্পাদক 'ছিলেন। 1[৪,৫] 
জ্যোতিষচন্্র পা €2- ৪.১২.১৯২৪) কোমালা- 

পুর- নদীয়া । মাধবচন্দ্। বিপ্লবী বাঘা যতাঁনের 
দলের সভ্য 'ছলেন। সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ খু. 
উঁড়ষ্যার বালেশ্বরের সমন্ত্র উপকূলে জার্মান 
জাহাজ 'ম্যাভোরক' থেকে অস্রশন্ গোলা-বার্দ 
সংগ্রহের কাজে তিনি য্ন্ত ছিলেন। কশ্তিপোদায় 
পুলসের সঙ্গে সংঘর্ষে অংশগ্রহণ করেন। ধরা 
পড়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। পিসের 
গনর্মম অত্যাচারে উন্মাদ হয়ে যান। বহরমপুর 
উন্মাদ আশ্রমে তাঁর মৃত্যু ঘটে। 1৪২] 

জ্যোতিঘচশু ভষ্টাভর্য (?- ১৩৩৬ ব.) হার” 
শঙ্করপুর-_ যশোহর | দাঁরিক্ল্ের সঙ্গো সংগ্রাম করে 



জেযোতিষচল্দ্র রায় [ 

এম.এ.বি,এল. পাশ করেন। ইংরেজী, বাংলা ও 
নংস্কৃত ভাষার সুপাশ্ডত ছিলেন। পূর্ণিয়ায় 
ওকালাত করতেন। তিনি বিহার-প্রবাসী বাঙ্গালী 
সমাজে বিশিষ্ট ও বিশেষ সম্মানিত ব্যান্ত ছিলেন। 
'ভারতবর্ষ” প্রভৃতি মাসিক পন্রিকায় তাঁর রচিত 
প্রবন্ধাবল+ প্রকাশত হত। স্বগ্রামে পিতার নামে 
একাটি উচ্চ ইংরেজশী বিদ্যালয় ও মাতার নামে 
একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রাতিষ্ঞা করেন। বহার 
ব্যবস্থাপক সভার সদস্য 'ছিলেন। [১৯] 

রায়, কালদদা €১৮৯৪/৯ - 
৬.৩.১৯৭২)। ছান্রাবস্থায় বিপ্লবী কার্যে লিপ্ত 
হন। 'বাঁভন্ন সময়ে দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগ 
করেন। পশ্চিমবঙ্গে গাম্ধীবাদী কার্মরূপে বধ” 
মানের কলানবগ্রামে গান্ধী প্রবারতত 'নই তাঁলিম' 
প্রতিষ্ঠানের উন্নাতির জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করেন। 
মহাত্মা গান্ধীর বহু গ্রন্থের বঙ্গানুবাদক। তানি 
অকৃতদার 'ছিলেন। [১৬] 

জ্ঞানচল্দ্র ঘোষ (৪.৯.১৮১৯৪ - ২১.১,১৯৫৯) 
পুরুলিয়া। রামচন্দ্র প্রখ্যাত রসায়নাবিদ। গগাঁরাঁড 
থেকে প্রবেশিকা ও কাঁলকাতা প্রোসডেম্সী কলেজ 
থেকে ১৯১৫ খডী. রসায়নে এম.এস-স. পাশ 
করেন। আচার্য প্রফুল্রচন্দ্রের ছাত্র এবং সতোন্দ্র- 
নাথ বসু ও মেঘনাদ সাহার সতীর্থ 'ছলেন। 
গাঢ় দ্ুবণের ভিতরে লবণের অণুগবাল কিভাবে 
আয়নিত হয়ে বিদ্যুৎ পারিবহন করে- এই বিষয়ে 
মৌলিক গবেষণা করে ১৯১৮ খু, ি.এস-সি. 
উপাধি লাভ করেন ও পরে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বাঁত্ত 
পান। তাঁর গবেষণালব্ধ তত্ব “ঘোষের আয়নবাদ, 
নামে 'বখ্যাত। পরে বহু বিজ্ঞানী আয়নবাদের 
পারবর্তন সাধন করলেও, এই জটিল সমস্যার 
নাঠক সন্ধান 'তাঁনই প্রথম দেখান। ১৯২১-৩৯ 
খী, পর্য্ত ঢাকা 'বিশ্বাবদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে 
আরও নানা ধরনের গবেষণায় ব্যাপৃত 'ছলেন। 
তার মধ্যে আলোক রসায়ন বা ফোটো কেমিস্ট্রি 
সংক্রান্ত গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সাধারণ গ্যাস 
থেকে ফিসারপ্রপ্স পদ্ধাতিতে অনুঘটকের ক্যোটা- 
লস্ট) সাহায্যে তরল জবালানর উৎপাদন 'বষয়ে 
তাঁর গবেষণা দেশাবদেশে সমাদৃত হয়েছে। এই 
গবেষণা বষয়ে 'সাম ক্যাটালাটিক 'রয়্যাকশনস 
অফ ইন্ডাস্টিয়াল ইমপ্যরট্যান্স, নামে একা গ্রন্থ 
'তাঁন রচনা করেছেন। ১৯৩১ খুশী. ভারতীয় গবজ্ঞান 
কংগ্েসের সভাপতি হন। তান ইন্ডিয়ান কোমক্যাল 
সোনাইটির অন্যতম প্রাতষ্ঠাতা এবং কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। ১৯৩৯ খখ, 
থেকে দেশে নানা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ দাঁয়ত্ব- 
ছার তিনি ধহন করেছেন। ১৯৯৪৯ খ, ইউ- 

৯১৭৮ 1 জ্ঞানদাপ্রসম মুখোপাধ্যায় 

নেস্কোয় তিনি ভারতের প্রাতীনাধত্ব করেন। 
১৯৪৩ খু, নাইট, উপাধি পান ও ১৯৫৪ খুশু, 
'পম্মভূষণ” উপাধিদ্বারা সম্মানিত হন। [৩,৭,২৬] 

জ্ঞানচন্দ্র মজঃমদার €(১৮৯৯ - ৩.১০,১৯৭০) 

ময়মনাসংহ পেববিষ্ঞ)। মহেল্দ্রন্দ্র। "অনুশীলন 
সামাত'র অন্যতম শীর্ধনায়ক। ১৯০৬ খু. এন্ট্রাল্স 
পাশ করে ঢাকা কলেজে ভার্ত হন। এ সময় ঢাকা 
অনুশীলন সাঁমাতর প্রাতজ্ঞাতা 'প. 'মন্রের সংশ্তরবে 
আসেন এবং 'তাঁনই সাঁমাতির সর্বপ্রথম শিষ্যরূপে 
'বাঁধবদ্ধ শপথ গ্রহণ করেন। ১৯০৬ - ১৯১০ খএখ, 
পর্যন্ত সাঁমাতর সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাঁর 
বিশেষ ভূমিকা 'ছল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাজ 
ঢাকার বাহ্া রাজনৈতিক ডাকাতির ঘটনা । এই 
বিপ্লবী কাজের মধ্যেও তিনি পড়াশুনা করে 
১৯১৯০ খা, বি.এস-সি. পাশ করেন। প্রোসডেন্সণ 
কলেজে এম.এস-সি. পড়ার সময় তান আচার্য 
প্রফুল্লচন্দ্রের দ্ঁঘ্ট আকর্ষণ করেন। পদীলসণ 
তৎপরতার জন্য তাঁর পড়া শেষ হবার আগেই তান 
১৯১৯৬ খহী, তিন আইনে আটক থাকেন । প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের শেষে ১৯১৯ খী, ছাড়া পেয়ে 
কংগ্রেস আন্দোলনে যোগ দেন এবং ময়মনাসংহ 
জেলায় কংগ্রেস সংগঠন গড়ে তুলে বহু বছর তার 
সম্পাদক ও পরে সভাপাঁত ?হসাবে কাজ করেন। 
১৯২৫৬-৩০ খন. পর্যন্ত 'তিনি বাঙলার প্রধান 
কংগ্রেস নেতাদের অন্যতম 'ছিলেন। ১৯৩৮ খু. 
তান তদানীল্তন কংগ্রেস হাই-কম্যাণ্ডের পক্ষে 
সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে 'মালত হয়ে তাঁর মনোনশত 
ব্যন্তু 'হসাবে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য 
1নর্বাঁচিত হয়েছিলেন। বহুবার তাঁকে কারাবরণ 
করতে হয়। দেশাবভাগের পর ১৯৬৭ খশ. 

পর্যন্ত 'তাঁন পাঁকস্তানে বাস করেন। পাক গণ- 
পাঁরদের সদস্য 'ছিলেন। কাঁলকাতায় মত্যু। 
[১৬,১২৪] 

৮-।শদানাল্দনা দেবী (১২৫৮ -১৬.৬,১৩৪৮ 
ব.)। মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যম পত্র সত্যেন্দ্র- 
নাথের পত্রী । জীবনের আধিকাংশ সময় স্বামীর 
কর্মস্থল বোম্বাই প্রদেশে কাটানোর ফলে মারাঠী 
ও গুজরাটী ভাষায় পারদার্শনী হন। বাঙলাদেশে 
স্তীশক্ষার অনুকূলে ও পর্দীপ্রথার 'বরদ্ধে প্রবল 
আন্দোলন করেন। ১২৯২ ব. 'বালক' পান্রকার 
সম্পাঁদকা ছিলেন। 1[8,$] 

জ্ঞানদাপ্রসন্ন মখোপাধ্যাকস ১৮৬৪ - ১৯১৮) 
গোবরডাঙ্গা চব্বিশ পরগনা । ভূম্যাধিকারী জ্ঞানদা- 
প্রসন্ন বাঙলার মুষ্টিমেয় সরবাহার-বাদকদের অন্য- 
তম এবং সুরবাহার যন্তের প্রথম বাদক গোলাম 
মহম্মদ ও তাঁর পুত্র সাজ্জাদ মহম্মদের ঘরানা শিষ্য 



জ্ঞানদাল 

(ছিলেন। ওস্তাদ মহম্মদ খাঁর কাছেও দীর্ঘকাল 
রাগালপ শেখেন। বাঙলাদেশে মহম্মদ খাঁর সঞ্গীত- 
ধারার একজন শ্রেষ্ঠ আঁধকারী 'ছিলেন। দক্ষ ও 

সাহসী শিকারণ 'হসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। [৩] 
জ্ঞানদাস। কাঁদড়া- বর্ধমান। জল্মকাল আনু- 

মনক ১৫২০ থেকে ১৫৩৫ খী. মধ্যে । মঙ্গাল- 
বাক্গণবংশীয় ছিলেন ব'লে মঙ্গল ঠাকুর, শ্রীম্গল, 
দদন-মঙ্গল প্রভাতি নামেও আভাহত হতেন। এক- 
মাত্র তাঁনই সর্বপ্রথম “ষোড়শ গোপাল'এর রূপ 
ব্ণনা করে উৎকৃষ্ট পদ রচনা করেন। বৃন্দাবনে 
[তিন শ্রীজীব, রঘুনাথদাস, গোপাল ভট্ট, কফদাস 
কাব্রাজ প্রমুথ বৈষব সাধক এবং পাঁণ্ডতদের 
সাপ্ষাং সম্পর্কে আসেন । নিত্যানন্দের ভন্ত 'ছিলেন। 
ব্র্জবলিতেও প্রচুর পদ রচনা করেছেন এবং রাধাকৃফ- 
প্রণয়লীলার 'বাভন্ন পর্যায়ের পর্দে (বাচন্র রস- 
সণ্টারে অসামান্য কাতিত্বের পারিচয় দিয়েছেন। তাঁর 
র৮ভ গ্রন্থ 'মাথুর, ও 'মূরলীশিক্ষা” বৈষফবগশীতি- 
কাব্যের মহামূল্য রত্র। কাব্য দু'খাঁনর ভাষা ও 
রগণাপ্রণালী চণ্ডঈদাসকে স্মরণ কাঁরয়ে দেয়। সাধক 
1সাবেও তাঁর খ্যাতি ঠছল। 'ভীন্তরত্বাকর' গ্রন্থে 
কাটৌয়ার উৎসব বর্ণনায় তাঁকে “মোহান্ত'দের 
একজন বলে ধরা হয়েছে। তাঁর জল্মস্থানে এখনও 
একাট মঠ বর্তমান আছে। সেখানে প্রাতি বছর 
পৌষ প্যার্ণমায় তাঁর স্মরণে মেলা হয়। সং্গীতজ্ঞ 
এবং কীতনের নূতন পদ্ধাতর উদ্ভাবক 'হসাবেও 
তাপ খ্যাত শোনা যায়। [১,২,৩,২৫,২৬] 

জ্ঞাানরঞজীন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৯ 2- ৯১৯৩৮) 

সোনারাটবাঁর- হুগলনী। রেভারেন্ড প্রসন্নকুমার। 
সাধারণ্যে জে. আর. ব্যানাজী নামে পাঁরাঁচিত। 
৯৮৮২ খুন. শ্রীরামপুর কলোজয়েট স্কুল থেকে 
প্রবৌশকা পাশ করেন। তারপর ডাফ কলেজ থেকে 
এফ.এ., দর্শনশাস্তর ও ইংরেজীতে অনার্পসসহ 'ব.এ. 
এবং ১৮৮৯ খর, দর্শনশাস্তে এম.এ. পরাঁক্ষায় 
প্রথম স্থান আধকার করে মান্র ২০ বছর বয়সে 
ডাফ কলেজে ইংরেজী ও দর্শনশাস্্রের অধ্যাপক 
নিযুক্ত হন। দু” বছর পর মেক্রোধীলটান ইনস্টি- 
টিউশনে বেত'মান বিদ্যাসাগর কলেজ) যোগদান 
করেন এবং সেখানে ৪২ বছর অধ্যাপনা করেন। 
৯৯৩৬ খুশী. অধ্যক্ষ 'হসাবে অবসর-গ্রহণ করে 
(রিপন কলেজে ইংরেজী সাঁহত্যের অধ্যাপনা করতে 
থাকেন। তানি বহু বছর কাঁলকাতা 'বশবাঁবদ্যালয়ের 
সদস্য, বিশ্বাবদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট এম.এ. বিভাগে 
দর্শনশাস্ঘের অধ্যাপক এবং ফ্যাকাল্টি অফ আটনস- 
এর ডীন হয়েছিলেন। বাঙাল খুধস্টান সম্প্র- 
দায়ের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা ও স্হবস্ধা 
1ছলেন। [৯] 

[ ৬৭৯ ] জ্ঞানাজন [নয়োগশ 

জ্ঞানশরণ চক্রবর্তী, কাব্যানন্দ (-১৩৩১ ব.) 
চন্দননগর- হগলখ। বশরেশ্বর। কাঁলকাতা 'বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের কৃতন ছান্র ; এম.এ., পি.আর.এস., এম. 
আর.এ.এস. প্রভাতি উপাধিপ্রাপ্ত ছিলেন। প্রথমে 
অধ্যাপক, পরে মহীশর রাজ্যের দেওয়ান ও শেষে 
কন্ট্রোলার-জেনারেল পদে কাজ করেন। তাঁর রাঁচিত 

“লোকালোক', 'লক্ষমীরাণী”, “পপাজী'। অন্যান্য 
রচনা : ৯০910610175 01 10161910019] 72009- 

11015”, 4৯£0০91100781 [10901917065 70601% 

01 "11001006751011)), “0106 ].010502,89 2১০ 

0150) ০£ 10088 প্রভাতি । [১৯,9] 

জ্ঞানশ্রীমন্ত্র ১১৯শ শতাব্দী) গোঁড়। বৌদ্ধ- 
ন্যায়প্রস্থানে সর্বশেষ মৌলিক গ্রম্থকার। গোড়ায় 
তান হানযানশ বৌদ্ধ ছিলেন, পরে মহাযানে দীক্ষা 
গ্রহণ করেন। বিরুমশীলা মহাবিহারে অন্যতর 
মহাস্তম্ভের পদে আধান্ঠত 'ছলেন। তান 
একাদকে শঙ্কর, শন্রলোচন, বাচস্পাত, বত্তোক 
প্রভৃতি হিন্দু নৈয়ায়কদের এবং অন্যাদকে বৌদ্ধা- 
চার্য ধর্মোত্তরের মত বিচার ও খণ্ডন করে নিজ 
মত প্রাতান্ভত করেন। তাঁর বৌদ্ধন্যায়-সম্বন্ধীয় 
সংপ্রাসদ্ধ গ্রন্থ “কার্যকারণ-ভাবাঁসাদ্ধ, ১৪শ শতকে 
আচার্য মাধব রাঁচত সর্বদর্শনসংগ্রহে আলোচিত ও 
ব্যাখ্যাত হয়েছে । তান ধর্মকশীর্তর 'প্রমাণবাতকে'র 
অন্যতম ব্যাখ্যাতা ও প্রজ্ঞাকর গুপ্তের প্রস্থানা- 
নুসারী ছিলেন। তাঁর রাঁচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 
ক্ষণভঞ্গাধ্যায়) “অপোহপ্রকরণ', “ঈশবরবাদ' এবং 

'সাকারাসাদ্ধশাস্্' প্রধান । 'সুভাষতরত্রকোষ' নামক 
গ্রন্থে তাঁর রাঁচিত কাঁবতা উদ্ধৃত আছে। সম্প্রাত 
জ্ঞানক্রীমন্রের উল্লেখযোগ্য অবদানের নিদর্শন 
1তব্বতে আঁবজ্কৃত এবং পাটনা থেকে প্রকাশিত 
হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধন্যায়প্রস্থানে তিনিই শেষ 
মৌলিক গ্রম্থকার। [১,৩,৬৭] 

জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগশী (৭.১.১৮৯৮ - ফেব্রু, ১৯৫৬) 
বেড়বৃচিনা_ ময়মনসিংহ | ব্রজগোপাল। গয়া শহরে 
জল্ম। পাটনার রামমোহন রায় সোমনারী ও বি. এন. 
কলেজে এবং কাঁলিকাতা 'সাঁটি কলেজে 'শক্ষালাভ 
করেন। ছান্রাবস্থায় ১৯০৫ খুশ. বঙ্গভঙ্গ আন্দো- 
লনের প্রাতি আকৃষ্ট হন। ক্রমে তাঁর কর্মেদ্যম সমাজ- 
সেবায় নিবদ্ধ হয়। 'শাক্ষত যূবকদের 'নিয়ে তান 
ব্যাড অফ হোপ? আশাবাহনশ) গঠন করেন। 
১৯১৬ খী, টেশ্পারেন্স ফেডারেশনের সভাপাঁতি 
'নযুন্ত হন। ব্রহ্মবান্ধব কেশবচন্দ্রের আদর্শে তান 
বন্ধুদের নিয়ে কাঁলকাতায় (৯/৫ রাজা দশনেন্দ্ 
স্ট্রীট) "শ্রমজীবী বিদ্যালয়” নামে নৈশ বিদ্যালয় 
স্থাপন করে আমৃত্যু তার পাঁরচালনা করেন। 



উরানাঞান নিয়োগণী 

সেখানে প্রাথামক ও মাধ্যামক শিক্ষার সঙ্চো 

পৃস্তক-বাঁধাই, দার্জর কাজ, ছাতা ও চামড়ার 
ব্যাদ তৈরণর কাজ, সাইনবোর্ড আঁকা প্রভাতি 
কারিগাঁর শিক্ষা দেওয়া হত। এ বিদ্যালয়ের ১৪টি 

শাখা-কেন্দে শিক্ষা-ব্যবস্থা ছাড়াও বাঁস্তবাসী ও 

অনুল্বত শ্রেণীর উন্নয়নমূলক কাজ এবং 'বিনা- 

মূল্যে চিকিৎসা সাহায্যের ব্যবস্থাও ছিল। 

দৃতান ডা. দ্বজেন্দ্রনাথ মৈত্র প্রাতান্তিত বেগ্গল 
সোশ্যাল সারভিদ লীগের অন্যতম সংগঠক ও কর্ম- 
সাঁচব ছিলেন৭ ১৯১৪ খু. দামোদরের বন্যা ও 
১৯১১ খ, আল্লাই নদীর বন্যায় ভ্রাণকার্ধে যোগ 
দেন। তখন থেকে ক্রমে তাঁর কর্মকেন্দ্র গ্রামাণুলে 
প্রসারত হয়। তান গ্রামোল্নয়ন আন্দোলন সংগঠন 
করে 'পল্লসগ্রী সত্ঘ' স্থাপন করেন। এরপর 

দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জনের প্রেরণায় ও আনুকূল্যে 
ণদেশবন্ধু পল্লশসংদকার সাঁমাত' সংগঠনে ব্রত 
হন। উভয় প্রাতিষ্তানের মাধ্যমে তান সরল ও 
নিরক্ষর লোকদের মধ্যে চেতনা-সন্থার ও 'শিক্ষা- 
প্রসারের জন্য ম্যাঁজক ল্যাণ্টার্ন সহযোগে বন্তৃতা 
দ্বারা প্রচারের ব্যবস্থা করেন। এ দেশে এর্্প 
আঁভনব রাঁতির 'তাঁনই প্রবর্তক । জনাঁশক্ষা এবং 
সেই সঙ্গে গ্রামে গ্রামে কংগ্রেসের স্বাধীনতা 
আন্দোলনের প্রচারও 'তাঁন ম্যাঁজক ল্যাণ্টানের 
সাহাষে চালু করেন। তাঁর 'বাঁভন্ন বন্তৃতাদ তখন 
“দেশের ডাক", "বস্লবী বাংলা', “ভারতে তূলার 
চাষ', 'ভারতে কাপড়ের ইতিহাস”, শবলাত বস্ত্র 
বঙ্গজন করিব কেন' ইত্যাঁদ নামে পাস্তকার 
আকারে প্রকাশ করোছিলেন। “দেশের ডাক' ও 
শবগ্লবী বাংলা” ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত 
হয়। রাজদ্রোহের অপরাধে কয়েকবার তান কারা- 

দণ্ডও ভোগ করেন। প্রাত বছর শারদীয়া পূজার 
পূর্বে তান স্বদেশশ মেলার আয়োজন করতেন। 
বড়বাজারে তিনি একাঁট স্থায়ী প্রদর্শন এবং 
কলেজ স্ট্রীট মাকেটে "স্বদেশী ভাণ্ডার, নামে 
একাঁটি পণ্াবপাণ প্রাতিষ্ঠা করোছলেন। কাঁলকাতা 
পৌর-প্রাতষ্ঠানের পক্ষ থেকে তৎকালশন মেয়র 
সুভাষচন্দ্র বসৃর অনুরোধে কাঁলকাতার কলেজ 
স্ট্রীট মাকেটের দোতলায় 'কমার্শয়াল 'মউ জিয়াম' 
নামে একটি স্থায়ণ প্রদর্শন জনসাধারণের সম্মুখে 
উল্মৃন্ত করেন এবং উস্ত 'মিউজয়ামের আধকর্তা- 
রূপে 'বাই স্বদেশী' (8৮৮ 9৮/2৫৩519)) আন্দোলন 

শারচালনা করেন। দেশজ পণ্যের প্রচার ও প্রসারের 
এবং কুটশর শিল্প ও ক্ষুদ্র শিপ রক্ষণের জন্য 
ইশ্ডিজেনাস ম্যানুফ্যাকচারার আযসোসয়েশন 
স্থাপন করে অপর্বে সংগঠনা শান্তর পারচয় দেন। 
আন্ধন্য একাঁটি "সেলসম্যান এ্রোনং ইন্স্টাটিউউ' 

[ ৯৮০ ] জ্ঞানেল্দুনগ দাস 

খুলেছিলেন। স্বাধীন ভারতে তান দেশীয় পণ্য- 
সামগ্রঁ ও আগ্চাীলক শিল্পের নমুনাঁদ সহ রেল- 
গাড়ীতে ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনীও খুলোছলেন। ১৯৪৮ 
খুশী. কাঁলকাতা ইডেন উদ্যানের প্রথম সর্বভারতখয় 
প্রদর্শনীর সার্থক ব্যবস্থাপনা তাঁর একাট 'বাঁশন্) 
কশীর্ত। এসময়ে তিনি ন্যাশনাল চেম্বার্ঁ অফ 
কমাস” স্থাপন ও “অল ইশ্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচারার্স 
আসোসিয়েশন' সংগঠন করেন। ম্যানফ্যাক- 
চারার” নামে একটি পাত্রকাও তাঁর সম্পাদনায় 
প্রকাশিত হয়। দুর্গাপুর শিল্পনগরী পত্তনের 
প্রাথমিক অনুসন্ধান ও পাঁরচলনার কাজ তানিই 
করোছলেন। ১৯৪২ খী, 'ভারত-ছাড়” আন্দো- 
লনের সময় তিন আত্মগোপনকারী নেতাদের মধ্যে 
সংবাদ সরবরাহ ও সাজ-সরঞ্জামাঁদ আদান-প্রদানে 
সাহায্য করোছলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় 
ব্্ধদেশ থেকে আগত ভারতীয় শরণার্থীদের 
এবং দেশাবভাগের পর পূর্ববঙ্গের অসংখ্য উদ্বাস্তু 
নরনারীর বিপদে আর্ক ও মানাঁসক সাহায্য 
এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থায়ও তান অগ্রণন 'ছিলেন। 
পঁশ্িমবঙ্গকে বিহার রাজ্যের সত্যে যুস্ত করার 
চেষ্টা হলে তান তার প্রাতবাদে আন্দোলন গড়ে 
তুলতে 'পশ্চিমবগ্গ রাজ্য পুনর্গঠন সংযাস্ত পাঁরষৎ, 
স্থাপন করেন। তাছাড়া ভাষাভীত্তক বৃহত্তর বঙ্গ 
পুনর্গঠনের মাধ্যমে বাঙালীর কৃন্টি সংরক্ষণেও 
সচেম্ট হন। বঞ্গ-ধিহার সংযান্তরোধ আন্দোলন 
পাঁরচালনা কালে শ্রমজীবী বিদ্যালয় ভবনে" তাঁর 
মৃত্যু হয়। [১৪৯] 

জ্ঞানানন্দ স্বামী €(2-৬.২.১৩৪৫৬ ব.) 
মজালশপুর-ন্িপুরা। পল্মলোচন রায়। গৃহস্থা- 
শ্রমের নাম 'নিবারণচন্দ্র। ১২ বছর বয়সে গৃহত্যাগ 
করে পায়ে হে'টে ভারতের 'বাভন্ন তাঁর্থে ভ্রমণ 
করেন। দেশবম্ধূর আহবানে একবার তারকে*বর 
সত্যাগ্রহও পাঁরচালনা করোছিলেন। হরিদ্বারের 
ওঙ্কার মঠের 'তানিই প্রাতষ্ঠাতা। নিজ গ্রামেও 
একাঁট ওগ্কার মঠ স্থাপন করোছিলেন। [৯] 

জ্ঞানেন্দ্ুচম্দ্র ' ঘোষ, রায়বাহাদর, ি.আই.ই. 
(১২৬১ -১৩৪৯ ব.)। পিতা বেখুন কলেজের 

প্রাতষ্ঠাতা হরচন্দ্র ঘোষ । 'তাঁন কালিকাতার 

জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস (১২৬০ -৭.৯.১৩৩৯ ব.) 
কলিকাতা । পৃবানবাস- যশোহর। শ্রীনাথ। 'তাঁন 
কৃতিত্বের সঙ্গে বিএ, এম.এ, ও বি.এল, পাশ 
করে কিছুকাল হাইকোর্টে যাতায়াত করেন ॥ উদার- 



জানেজ্জুনাথথ বস 

শহাবলম্বী ছিলেন। ১২৯০ ব. তাঁর প্রকাশিত 
'সময়' পান্রিকায় তান স্যার আশুতোষের কন্যার 
দ্বিতীয়বার ববাহকে পূর্ণ সমর্থন করেন। স্ত্রী 
জাতির উল্লাতি ও স্ত্ী-স্বাধীনতার প্রাতি তাঁর 
বরাবর আন্তারক সমর্থন 'ছল। ?পতার অতুল 
এশ্বর্য এবং প্রচুর সম্মানিত পদ পেয়েও সব প্রত্যা- 
খান করে একজন সাধারণ কর্মীর মতই কাজ করে 
দেছেন। কাশঈধামে মৃত্যু। [২৫] 

জ্ঞানেন্দ্রনাথ বঙস্। অভয়চরণ। রাজনারায়ণ 
বসুব ভ্রাতুষ্প্ন্র। তিনি মোদনীপুরে যুবকদের 
দর্দে সবদেশপ্রেম জাগ্রত করে দড়ুচিন্ত যুবকদল 
দর্ন করোছলেন। তাঁর অনুজ বপ্লবী সত্যেন্্র- 
না৭ ফাঁসিতে প্রাণ 'দিয়েছেন। ফ্রান্সে গিয়ে বোমা 
প্রুতুত করার প্রণালী শিক্ষার জন্য হেমচন্দ্র 
কানুনগো উদ্যোগী হলে তান তাঁর জন্য টাকা 
তালেন। নাড়াজোলের রাজাও এই ব্যাপারে চাঁদা 
দেন। ক্ষাদরাম তাঁর ও সত্ন্দ্রনাথের কাছে দীক্ষা 
(নিয়োছিলেন। অরাঁবন্দ ঘোষ স্কট্স্ লেনে তাঁর 
সমজগ দেখা করতেন এবং নির্দেশ 'নিতেন। 1৫8] 
জ্ঞানেচ্দ্ুনাথ রায় (১৭.২.১৮৯৭ - ৯.৪.১৯৭০) 

[তল্লীগ্রাম-ফাঁরদপুর। পূর্ণচন্দ্র। ১৯১৯ খন, 
1তন কলিকাতা "বশ্বাঁবদ্যালয় থেকে রসায়নশাস্তরে 
এন এস-সি.তে প্রথম হন। কাঁলকাতা বিশব- 
বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে রসায়ন 'বভাগের লেক্- 
চারারের পদে যোগদান করে আচার্য প্রফল্লচন্দ্রের 
ত্তাবধানে জৈব রসায়নে গবেষণা শুরু করেন। 
৯৯২৩ খী, ভ্রমণবাত্ত 'নয়ে ইংল্যান্ডে যান ও 

স্যার রবার্ট রবিনসনের অধশনে গবেষণায় রত হন। 
১৯২৬ খী., স্যার রাঁবনসনের সঙ্গে যৌথভাবে 
[তিনি যে গবেষণা-পন্ন প্রকাশ করেন তা যোজ্য- 
তার আধুনিক ইলেকর্জনক তত্তের ভিত্িস্বর্প। 
মাণ্েস্টার 'বিশ্বাবদ্যালয়ে কিছুকাল অধ্যাপনা ও 
গবেষণা এবং আস্ট্রয়ার গ্রাজ বিশ্বাবদ্যালয়ে অধ্যাপক 
প্রেগলের সঙ্গো মাইক্রো-রসায়ন শঁবষয়েও গবেষণা 
করেন। ১৯২৮ খু. ভারতে ফিরে লাহোর 'বিশব- 
বিদ্যালয়ে অধ্যাপক হন। এখানে দীর্ঘকাল অধ্যা- 
পনার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারত 
সরকারের আমল্মণে ড্রাগস ও দ্রোসং দপ্তরের 
আধিকর্তা হন। এই সময় রণাশানে প্রয়োজনীয় 
প্রধান প্রধান ভেষজ ও রাসায়ানক দ্রব্য প্রস্তুতের 
কেন্দ্র সারা দেশে গড়ে তোলবার ব্যাপারে বিশিষ্ট 
ডাঁমকা গ্রহণ করেন। এরপর ভারত সরকারের 
শি্প ও সরবরাহ বভাগের সহ-আঁধিকর্ত নিষুক্ত 
হন এবং ৯৯৫১ খা. পধন্তি তান এ পদে 
অধাম্ঠিত থাকেন। বোম্বাইয়ের টি. সি. এফ., জন 

[ ৯৮১ ] ব্ঞানেন্ছদোছন দাস 

উইথ এবং জেফার ম্যানার্ঁস ভেষজ প্রাতম্ঠানের 
উপদেম্টা ছিলেন। ১৯৫৮ খু. ক্যালকাটা কৌম- 
ক্যাল-এ প্রধান শিল্প ও গবেষণা উপদেষ্টারূপে 
যোগদান করে ১৯৬৮ খ্ী, অবসর-গ্রহণ করেন। 
তাঁর রচিত ১৮০টর বেশী মৌলিক গবেষণা- 
নিবন্ধ ভারত, 'ব্রটেন, আমোঁরকা ও জার্মানীর 
নানা পাত্রকায় প্রকাশিত হয়। তান ভারতে 
উপক্ষার সংশ্লেষণ গবেষণায় অন্যতম পাঁথকৃৎ। 
এ সম্পর্কে তাঁর একাঁট কাতত্বপূর্ণ অবদান বার- 
বেরিন উপক্ষারের সংশ্লেষণ। আচার্য প্রফল্লচন্দ্রের 
প্রয় শিষ্য 'জ্ঞানন্রয়ের তিনি অন্যতম । [১৬] 

জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোম্বামণ (১৯০২- ১৯৪৭) 
'িফুপুর-বকিড়া। 'বাঁপনচন্দ্র। দুই খুল্পতাত 
লোকনাথ গোস্বামী এবং রাধকাপ্রসাদ গোস্বামীর 
নিকট সঙ্গীতাঁশক্ষা করেন। পরে পাঁণ্ডত বিষ্ণু 
দিগম্বর পালুসকর এবং গাঁরজাশঙ্কর চক্রবর্তীর 
কাছেও সঙ্গীত অভ্যাস করেন। মধুর কণ্ঠস্বরের 
আঁধকারণ এই [শল্পণ ধ্রুপদ ও খেয়াল দৃই অঞ্গেই 
কৃতিত্বের পারচয় দেন। খেয়ালের ঢং-এ গাওয়া তাঁর 
বাংলা গানের রেকভর্গুঁল জনাপ্রয়তা লাভ 
করোছিল। [৩,২৬] 

জ্রানেন্দ্রমোহন ঠাকুর (৯৯শ শতাব্দী) পাথ7- 
'রিয়াঘাটা-কালিকাতা। প্রসন্নকুমার। শিক্ষাগ্রু 
রেভা. কৃষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাবে খুশস্ট- 
ধর্মে আকৃষ্ট হন এবং এ ধর্ম গ্রহণ করে গুরু 
কন্যা কমলমণিকে বিবাহ করেন। ধর্মত্যাগ করাম্ 
পতার সম্পান্ত থেকে বণ্চিত হন। পরে আইনের 
বলে সম্পাস্ত পেয়োছলেন। বাঙালীদের মধ্যে 
'তানই প্রথম ব্যারিস্টার । কিন্তু প্রধানত 'বিলাতেই 
অবস্থান করাতে আইন ব্যবসায় করতে সমর্থ হন 
নি। ইংল্যান্ডে মৃত্যু । [১,২৬] 

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস €৫১৮৭২?-১৯৩৯) 
শকদারবাগান-_কাঁলকাতা। বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
আঁভধানক ও সাহত্যসেবক। চাকার জশবনে বহু 
বছর উত্তর প্রদেশের আই.জি”র পেলিস) খাস 
মুনশ িলেন। প্রবাসী” পন্িকায় লেখার মাধ্যমে 
তাঁর সাঁহাত্যিক জীবন শুরু হয়। তিন ২০ 
বছরের একক প্রচেন্টায় পুগ্থানুপুজ্থ ব্যাথ্যা- 
সংবালত &০ হাজারেরও বোশ শব্দ-সমান্বিত 
বাষ্গালা ভাষার আভধান, গ্রল্থ রচনা করেন। 
মাইকেলের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের সটীক সংস্করণ 
এবং ইহাাদ ধর্মের ইতিহাস, মতবাদ এবং অন্- 
স্টানের আলোচনা-সংবাঁলিত গবেষণাগ্রল্থ 'ব্রীয়ধর্ম 
তাঁর গভশর পাশ্ডিত্যের পরিচায়ক । তাঁর রাঁচিত 
অন্যানা উল্লেখযোগ্য গ্রল্থ : বঙ্গের বাহরে 
বাঞ্গাল*”, প্রাণীদের অল্তর়ের কথা প্রভৃতি । এ 



জ্ঞানেশচন্দ্র চষ্টৌপাধ্যায় 

ছাড়াও বহ: প্রবন্ধ রচনা করেছেন। [৩,২৫,২৬] 
জআ্নেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫১৮৯৪ - ৮.১.১৯৭১) 

মজথা--পাঞ্জাব। পাঞ্জাব বিশবাবদ্যালয় থেকে দর্শনি- 

শাস্তে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে এম.এ. পাশ করেন। 

১৯১৮ খুখ. কোশ্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেন্ট্যাল 

আ্যণ্ড মর্যাল সায়েল্সে প্রথম 'বিভাগে প্রথম হন। 

১৯১৯ থেকে ১৯৪৬ খে, পর্যন্ত পাঞ্জাবের 

দবাভন কলেজে অধ্যাপনা ও অধ্াক্ষতা করেন। 
১৯৪৬ থেকে ১৯৪৯ খু. মধ্যে পাঞ্জাব সর- 
কারের 'শিক্ষাবভাগে ি.প.আই, ও সেক্েটারী 
এবং ঈস্ট পাঞ্জাব ইউনিভার্সটির ভাইস-চ্যান্সেলর 
পছলেন। ১৯৬২ খ্ী, “পদ্মভূষণ' উপাধ প্রাপ্ত 
হন। রচিত গ্রন্থ : 400100177017561756 18100101107 

91500 ও 491110151151001001528 1 এ ছাড়াও 

রচিত প্রবন্ধাবলশ ভারতীয় এবং 'ব্রাটশ জার্নালে 
প্রকাশ করেছেন। 1১৬] 

[টিপ গারো (?-মে ১৮৫২) লোটয়াবান্দা-_ 
ময়মনাসংহ । পিতা পাঠান দরবেশ করমশাহ পাগলা- 
পল্থণ সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ছিলেন। ১৮১৩ খন, 
1পতার মৃত্যুর পর টিপু গারো হাজংদের সর্দার হয়ে 
নিপখড়ক জাঁমদারদের হাত থেকে তাদের বাঁচাবার জন্য 
বিরাট এক সশস্ঘ দল তৈরী করেন এবং ঘোষণা 
করেন যে 'বঘা-পিছু চার আনার বোঁশ কর দেওয়া 
হবে না। ১৮২৫ খুখ, সেরপুরের জাঁমদার তাঁদের 
আক্রমণের মুখে পালিয়ে গিয়ে ইংরেজ কালেক্টর 
ভ্যাম্পিয়েরের কাছে আশ্রয় নেন। টিপু 'জারপাগড়? 
নামে এক পুরনো কেল্লায় গিয়ে রাজা হয়ে বসেন। 
ভ্যাম্পয়ের তাঁকে গ্রেপ্তার করলে সৎ জীবন যাপনের 
প্রাতশ্রুতিতে 'তাঁন ছাড়া পান। ১৮২৭ খর, 
পূনরায় হাখ্গামার জন্য তান গ্রেপ্তার হন। ময়- 
মনাসংহের সেসন জজের বিচারে তাঁর যাবজ্জীবন 
কারাদণ্ড হয্স। কারাবাসকালে তাঁর মতত্যু ঘটে। 
পুর মৃত্যুর পর তাঁর গৃহ 'শিষ্যদ্দের পীউস্থান 
হয়ে ওঠে। তান গারো উপজাতীয়দের ধমশিয় 
গুরু ছিলেন। টিপুশীবশবাসীদের সংখ্যা এখনও 
কম নয়। [৫৫,১৫৬] 

উপকেন্দ্রাজৎ সিংহ ২৫.১২.১৮৫৮ -১৩.৮, 
১৮৯১) মাঁণপুর। চন্দ্রুকশীর্ত বা কীরিচন্দ্ু। 
অশ্বারোহণ ও অস্ত্াবদ্যায় স্বাশাক্ষত ছলেন। 
১৮৭৮ খু, ইংরেজদের সঙ্গে নাগাদের যুদ্ধে 
তান ইংরেজ-পক্ষকে সাহায্য করে স্বর্ণপদক লাভ 
করেন। ১৮৮৬ খড়, পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতা সুরচন্দ্র মহারাজা, কুলচন্দ্র ঘুবরাজ ও 
টিকেন্দ্ুজৎ সেনাপতি হন। ২১.৯,১৮৯০ খু, 
থেকে মাঁণপুরে রাস্-ীবপ্লব উপাষ্থত হলে সৃব- 
চল 'সংহাসনচ্যুত হন এবং কুলচল্দ্র রাজা ও 'তাঁন 

[ ৯৮২ ] ঠাকুরদাস দত 

যুবরাজ হন। এই ব্যাপারে ইংরেজ সরকার খুশি 
হতে পারল না। ২২.৩.১৮১৯১ খ্ী. টকেন্দ্রজিৎকে 
গ্রেপ্তারের জন্য আসামের কাঁমশনার কুইন্টন মাণ- 
পুরে দরবার ডাকেন এবং তাঁকে হাজির থাকবার 
আদেশ দেন। টীকেন্দ্রীজৎ উপাঁস্থত না হওয়ায় 
কুইন্টন তাঁর প্রাসাদ আক্রমণ করে ব্যর্থ হন। শেষে 
চারজন ইংরেজ সহকারী সমেত সাঁম্ধর প্রস্তাব 
নিয়ে টীকেন্দ্রজিতের প্রাসাদে যান এবং প্রত্যাখ্যাত 

হয়ে নিহত হন। এরপর ইংরেজ সেনাবাহন? 
মাঁণপুর আক্রমণ করে। টাঁকেন্দ্রাজৎ পরাজিত হয়ে 
কছাদন আত্মগোপন করেন। পরে ২৬.৬.১৮৯১ 
খু, ধৃত হন। ১ জুন থেকে টীকেন্দ্রজতের 
ধবচার চলে। ১৩ জুন তাঁর ফাঁসর আদেশ 
হয় এবং ১৩ আগস্ট তা কার্যকর করা হয়। এই 
ধবচার প্রসঙ্গে ক্যাপ্টেন হয়ারূসে বলোছলেন, 
“ইহা এক 'িনদারুণ প্রহসন এবং ন্যায়-বিচারের 
নামে ভারতবাসণর প্রাত এর্প ব্যঙ্গ আর কখনও 

করা হয় নাই।” মহারাণী িক্রোরয়াও অনুরূপ 
মত প্রকাশ করোছিলেন। 1১,৩,৭,২৫,২৬,৪২] 

ঠাকুরদাস চক্রবর্তী (আনু. ১২০৯ - ১২৬৯ 
ব.)। নদীয়ায় মাতুলালয়ে জল্ম। গ্রাম্য পাঠশালার 

কাজে নিষুস্ত হন। বাল্যকাল থেকেই সঞ্গীত-রচনায় 
দক্ষ ছিলেন। ২৭/২৮ বছর বয়সে চাকার ছেড়ে 
কাঁব-গায়কদের জন্য গান ও পালা রচনা শুরু করে 
ভোলা ময়রা, এন্টনী 'ফাঁরাঞ্গ প্রভাতি কাঁবয়াল- 
গণের সঙ্গে পরাঁচত হন। তান নিজে কখনও 
আসরে নামতেন না এবং কাঁবগানের দলও চালাতেন 
না। সথাঁসংবাদ-বষয়ক সঙঞ্গশীত-রচনায় অত্যন্ত 
আগ্রহান্বিত ছিলেন । কাব ঠাকুরদাস এবং ঠাকুরদাস 
আচার্য নামেও 'তনি পারচিত ছিলেন। 1[১,২,৩] 

ঠাকুরদাস দত্ত (১২০৭/৮ - ১২৮৩ ব.) ব্যাটরা 
হাওড়া । রামমোহন ॥। গু কাছে বাংলা 

ও ইংরেজী 'শিক্ষালাভের পর পিতার কর্মস্থল 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকারতে 'িষুন্ত হন। 
[তিনি যাত্রাদলের আভনেতা এবং পৌরাণিক পালা- 
গান ও সঙ্গীত রচীক়্তা 'হসাবে খ্যাঁত অর্জন 
করোছলেন। ৩০ বছর বয়সে একাঁট যান্লাদল গঠন 
করেন। 'তাঁন বাঙলার 'বাভিন্ন অণ্চল থেকে আমান্ল্লিত 
হতেন। এরপর পাঁচালী রচনা শুর করেন। নিজ 
দলে শবদ্যাসন্দর”, 'লক্ষন্ণ বর্জন" প্রভাতি পালা 
আঁভনীত হত। 'িকছুকাল পর এই দল ভেক্গে 
যায়। তিনি তখন অন্যান্য শখের দলের জন্য পালা 
রচনা শুরু করেন। সাংবাঁদক কালশপ্রসাদ ঘোষ 
তাঁকে 'ইপ্ডিয়ান বার্ড” নামে আঁভাঁহত করোছিলেন। 



ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় 

দ্াঁব রাঁচত অন্যান্য পালাগানের মধ্যে 'কলঙ্ক- 
ভঞ্জন', '্ত্রীমন্তের মশান”, '্বাবণবধ' প্রভাত উল্লেখ- 
যোগ্য। [১,৩,২৫,২৬] 

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় (১৮৫১ - ১৯০৩) 
সারসা-খুলনা। নবকুমার। নবীন ভাষা-ছাঁচের 
একজন বিশিষ্ট লেখক। চক্বিশ পরগনার গোবর- 
ভঙ্গ ইংরেজ” স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। 'পিতবিয়োগ 
হওযায় এন্ট্রা্স পরাক্ষা দতে পারেন 'ন। সারসা 
দাইনর স্কুলে প্রধান শিক্ষক 'হসাবে এবং পরে 
দল্াবভাঙ্গার কোর্ট অফ ওয়ার্ডসে কিছুদিন কাজ 
করার পর 'বঙ্গবাসণ” পাত্রকার সম্পাদকীয় বিভাগে 
যোগদান করেন। একজন নিপুণ প্রাবন্ধিক ছিলেন। 
'তাঁব প্রকাশিত গ্রল্থ 'দুর্গেংসব' কোব্য, 

'সাাহতভামঙ্গল' প্রেবন্ধ), 'সাতনরণ” খেন্ডকাব্য), 

'শাবদশয় সাহিত্য গেদ্যপদ্যময় সমাজচিন্ন) এবং 
'সহরচিন্র', 'সোহাগচিন্রঁ কৌতুকচিন্র) প্রভীতি। 
নবজশবন, সাধারণ, নব্যভারত, সাহত্য, সাধনা 
প্রভৃতি সাময়িকপল্রের তিনি সমাদৃত সন্দভলেখক 
হছুলেন। [১,৩,৭,২০] 

ঠাকুরানী দাসশী। এই ছদ্মনামে এক সম্ভ্রান্ত 
রা্গণ বিধবা ১৮৫৮ - ৫&১৯ খু. 'সংবাদ-প্রভাকরে, 
কবিতা লিখে সুনাম অর্জন করেছিলেন। [২৮] 

ডাফ, আলেকজান্ডার খপ্রল ১৮০৫ - ফেব্রু, 
১৮৭৮)। ভারত-প্রবাসী স্কটল্যান্ডের খএসম্টান 
ধর্মযাজক ও বাঁশম্ট 'শিক্ষাব্রতী । স্কটল্যান্ডের সেন্ট 
জজ আন্ড্রুজ বিশ্বাবদ্যালয় থেকে ধর্মশাস্নে শিক্ষা 
সমাপ্ত করার পর স্কটল্যান্ডের ধমর্পিরিষদের উপ- 
রোধে ভারতে খম্টধর্ম প্রচারের জন্য এ পাঁরষদের 
প্রথম যাজকরূপে তান কাঁলকাতায় আসেন (মে 
১৮৩০)। কল্তু ইংরেজ কতৃপক্ষ কলিকাতায় তাঁকে 
ধমপ্রিচারের অনুমাতি না দেওয়ায় তান 'নিকটব্তনি 
দিনেমার আঁধকৃত শ্রীরামপুরে যান এবং কেরা, 
মার্শম্যান প্রমুখ মিশনারীদের সঙ্চো 'মাঁলত হয়ে 
সেখানে ধর্মপ্রচারের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তা ছাড়া 
তিনি রামমোহন রায়ের আনুকুল্যে কলিকাতা 
লোয়ার চিংপুর রোডে একাঁটি অবৈতাঁনক িক্ষা- 
লয়ও স্থাপন করেন। সেখানে আবাশ্যক বিষয়- 
ল্বপে বাইবেল পাঠের ব্যবস্থা রাখা হয়। তান 
নিজে বাংলা ভাষা 'শক্ষা করে বাংলা ভাষার সাহায্যে 
নিজস্ব প্রণালশতে এ বিদ্যালয়ে ইংরেজণ িখাতেন। 
রৈভারেন্ড কৃষফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নিকট 
দ'ক্ষা নিয়ে খ্ঃণম্টান হন। ডাফ কাঁলকাতার বাইরে 

অণঞুলে তাঁর প্রচারকেন্দ্র প্রসারিত করে শিক্ষাদান ও 
এ সঙ্গে ধর্মপ্রচার করেন। ১৮৪৩ খুশ. কাঁলকাতায় 
ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশন পেরে ডাফ কলেজ) নামে 

1 ৯৮৩ ] [ডিয়োজিও 

আরও একটি অবৈতাঁনক বিদ্যালয় প্রাতষ্ঠা করেন। 
টাক, বাঁশবোঁড়য়া অণ্চলেও তান বিদ্যালয় স্থাপন 
করেছিলেন। টাকীর চৌধুরশবংশীয় জাঁমদারগণ 
এ কাজে তাঁর পস্পোষক 'ছিলেন। স্বীশিক্ষা- 
বিস্তারেও তিনি সচেষ্ট ছিলেন। ধর্মপ্রচার ও জন- 
হিতকর কাজের জন্য তিনি ১৮৪৪ খুন. 'ক্যালকাটা 
কোয়া্টাঁল” নামে একাট পন্লিকা প্রকাশ করেন। 
দীর্ঘকাল “ক্যালকাটা 'রাঁভউ, পান্নকার সম্পাদক 
ছিলেন। দেশী ও বিদেশ পন্রিকায়ও তাঁর বন্তুতা 
ও প্রবন্ধাদ প্রকাঁশত হয়েছে। ১৮৫০-৫৪ খুখ. 
পর্য্তি 'তাঁন ইংল্যান্ড ও আমোরকায় 'ছলেন। 
এই সময় নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এলএল. 
ডি. এবং এবার্ডন গবশ্বাবদ্যালয় গড. উপাঁধ 
দ্বারা সম্মানিত করেন। ১৮৫৯ খখ, তিনি বেখুন 
সোসাইটির সভাপাত নির্বাচিত হন। কলিকাতা 
বিশববিদ্যালয়ের প্রাতিজ্ঞঠাকাল (১৮৫৭) থেকে তার 
অন্যতম সদস্যর্পে যুস্ত ছিলেন। [১,৩] 

ডরোজিও, হেনরশ লুই ভিাভিয়ান (১৮,৪, 
১৮০৯ - ২৬.১২.১৮৩১) কাঁলকাতা। ফ্রান্সস। 
এই 'বাঁশিম্ট আংলো-হীপ্ডিয়ান 'শিক্ষাব্রতণ, কাব ও 
সাংবাদক নিজেকে ভারতীয় ব'লে দাঁব করতেন 
এবং বাঙলার মনশীষগণও তাঁকে বাঙালী ব'লে 
গর্ববোধ করেন। স্কচ্ প্রেসবিটারিয়ান যাাক্তবাদী 
খএীষ্টান ডোভড ড্রামণ্ডের ধর্মতলা আযকাডোমতে 
িক্ষাকালে (১৮১৫-১৮২২) তান হাতহাস, 
দর্শন ও ইংরেজী সাহিত্যে ব্যৎপাত্ত লাভ করেন 
ও সঙ্গে সঙ্গে সংস্কারম্ন্ত যুক্তিবাদী হয়ে ওঠেন। 
১৮২৩ খী. মানত ১৪ বছর বয়সে সওদাগরশ 
আফসে চাকার 'নয়ে ভাগলপুরে যান। সেখানকার 
প্রাকীতিক পাঁরবেশে সুন্দর সুন্দর কাঁবতা রচনা 
করেন। 'জুভোনিস* ছদ্মনামে কাঁলকাতার “হীশ্ডিয়া 
গেজেটে তাঁর কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়। 
১৮২৬ খর. কাঁলকাতার হিন্দু কলেজে শিক্ষক- 
রূপে যোগদান করেন। ইতিহাস ও ইংরেজ সাহিত্য 
পড়াতেন। অল্পাঁদনেই ছান্দের অতান্ত প্রিয় ও 
শ্রদ্ধাভাজন 'শিক্ষকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। 
কলেজে পড়াবার সময় এবং কলেজের বাইরে তিনি 

রশভ, স্টুয়ার্ট, পেইন্ট, ব্রাউন প্রমুখ বিখ্যাত 
মনীষীদের রাজনোৌতিক দর্শনের ব্যাখ্যা ও প্রচার 
হ্বারা ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞানের ও ব্ান্তর 1ভান্ত পাকা 
করে দেন। তাঁর শিষ্দলের আটজন--কফমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, রাঁসককৃষ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, 
রামতনু লাহড়শ, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ 
দি, শিব্রত দত্ত ও দক্ষিণারঞ্জন মখোপাধ্যায় 
পরবতশ কালে বাঙলা তথা ভারতের প্রগাতিমূলক 



[িরোজও 

আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন । তাঁরাই “ইয়ং বেঞ্গল' 

নামে খ্যাত। তাঁদের ও অন্যান্য ছাত্রদের 'নিয়ে 

[িরোজিও 'আযাকাডোমক আ্যসোসিয়েশন, নামে 

বিতর্ক সভা প্রাতিষ্তা করেন। এ সভা থেকে র্লমে 
সাতাঁট পৃথক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যেকটিতেই 
দিরোজিও যোগ দিতেন। এখানে পৌত্তালকতা, 

সাহত্য, দবদেশপ্রেম প্রভীত বিষয়ে আলোচনা ও 
মত-িনিময় হত। ডেভিড হেয়ারের আগ্রহে 'িরো- 
জিও পটলডাঞ্গা স্কুলেও বন্তুতা করতেন। এখানেও 
[হন্দু কলেজ ও অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্ররা বন্তৃতা 
শুনতে আসত। তাঁর বহু 'বিতক্সিভায় হেয়ার, 
ধিশপস কলেজের অধ্যক্ষ ডন্তর মিল প্রমূখ তৎ- 
বালপন বিখ্যাত ব্যান্তরা উপাস্থত থেকে আলোচনায় 
যোগ দিতেন। ১৮৩০ খ. তাঁর প্রেরণায় হিন্দু 
কলেজের ছারা 'পার্থেনন' নামে একাঁটি ইংরেজশ 
সাপ্তাহক প্রকাশ করেন। কিলম্তু কলেজ কর্তৃপক্ষের 

আদেশে পাঁত্রকাঁটর দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশ হবার 
আগেই তা বন্ধ হয়ে যায়। যুগ পাঁরপ্রোক্ষিতে 
'পার্থেননে'র একাটি মার সংখ্যার রচনাগদীলর 'বষয়- 
বস্তু দেখলেই এই নিষেধাজ্ঞার কারণ বোঝা যাবে। 
স্তী-শক্ষার প্রয়োজনশয়তা, ভারতকে ইউরোপনীয়দের 
উপাঁনবেশে পারিণত করার চেষ্টার বিরোধিতা, 
আদালতের 'বিচারকার্যে ব্যয়বাহূল্য কমান এবং 
হিন্দুধর্মে প্রচালত 'বাঁবধ কুসংস্কারের প্রাতি তগব্র 
আক্রমণ প্রভাত প্রবন্ধগুঁলর বিষয়বস্তু 'ছিল। 
ছাত্রগণ কেবল হিন্দুধর্মেরই নয়, প্রচালিত খ:সম্ট- 
ধমেরিও বিরোধিতা করেন। উনাঁবংশ শতাব্দীর 
প্রথমাংশে িরোজিও প্রচাঁরত যাাক্তানম্ঠ 'বচার ও 
সর্বপ্রকার অন্ধ বিশবাস পাঁরহার করার শিক্ষায় 
ছাত্রগণ ধর্মী আচার-ব্যবহারের 'িবরুদ্ধে খড়াহস্ত 
হয়ে ওঠে। ক্রমে ছাত্রদের মধ্যে মদ্যপান, 'নাষদ্ধ- 
দ্রব্য ভক্ষণ ও আচারত্রম্টতায় 'হন্দুসমাজে চাণ্ল্যের 
সৃভ্টি হয়। ১৮৩০ খ্ষ্টাব্দে 'হন্দ কলেজ 
কর্তৃপক্ষ ছাল্র ও শিক্ষকদের ধর্ম ও রাজনীতি 
বিষয়ক সভা-সাঁমাততে যোগ দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা 
জারী করেন। ফলে ছাত্ররা আরও উগ্র হয়ে ওঠে। 
এই সময় কলেজ ভবনে মিশনারী আলেকজান্ডার 
ভাফের খ্ঃশষ্টধর্ম-প্রচারমূলক বন্তৃতার প্রতিবাদ করে 
ই্ডিয়া গেজেটে, এক লেখা বেরুলে সবাই ধরে 
নেন এট ডিরোজওর লেখা । ২৩.৪.১৮৩১ খগ, 
কলেজের পাঁরচালন সামাতর পক্ষ থেকে হেনরখ 
হেম্যান উইলসন ডিরোজওকে দোষী সাবাস্ত 
করে পদত্যাগ করতে চিঠি দেন। ২৫ গ্াপ্রল ১৮৩১ 
খুশি, তীব্র প্রাতিবাদসহ আভিযোগ খন্ডন করে 
ডিরোজিও পদত্যাগ করেন। এরপর তান হেস- 

[৯৮৪ ] ভোজ আল্তোনয়ো 

পারাস' নামে একাঁট পান্রকার সম্পাদনা আরম্ভ 
করেন এবং ১ জুন ১৮৩৯ খ্ঃশ, ঈস্ট হীণ্ডিয়ান' 
নামে আংলো-ইশ্ডিয়ানদের একমান্র মুখপন্র প্রকাশ 
করেন। এ সময়ে অন্যান্য পান্নকাঁদতেও তাঁর 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। মান্ন তেইশ বছর বয়সে তাঁর 
মৃত্যু হয়। তাঁর সুযোগ্য 'শিষ্দল তাঁর 
প্রবার্তত আন্দোলন ও “এনকোয়ারার” 'জ্ঞানান্বেষণ' 
প্রভৃতি পিকা প্রকাশের মাধ্যমে সত্যানুসম্ধানের 
কাজ চালিয়ে যান। তাঁরা আজ বাঙলার নবধৃগের 
ভগণরথ বলে স্বীকৃত। তৎকালীন 'হন্দু, কলেজ 
সম্বন্ধে বলা হত--“7200 0০011656 26 00৩ 
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িস্জা, লরেন্স। কাঁলকাতাবাস এই গোয়ানীজ্ 

অর্থের ৫০ লক্ষ পাউণ্ড লোকাহতৈষণার কাজে 
ব্যয় করেন। তাঁরই অর্থে কাঁলকাতার লোনন 
সরণীতে ধেমে্মতলা) বৃদ্ধ এবং পঞ্গুদের সেবার 
জন্য 'লরেন্স 'ডসুজা হোম' প্রাতন্ঠিত এবং পাঁর- 
চালিত হচ্ছে। [১৬] 

ডোম আক্তোনয়ো বা দোম আল্তোনয়ো- 
দো-রোজারও €১৭শ শতাব্দী)। কার্ালক খশম্ট- 
ধর্মে দীক্ষিত প্রথম বাঙালী এবং প্রথম মাত 
গ্রন্থের বাঙালশ লেখক । তাঁর সম্বন্ধে এট:কু জানা 
যায়-১৬৬৩ খড়. মগেরা ভূষণার এক রাজ- 
কুমারকে বন্দী করে আরাকানে 'নয়ে যায়, সেখান 
থেকে 280০6] 96 7২০92971০ নামে এক পতুগিশিজ 

পাদ তাঁকে টাকা 'দয়ে খালাস করে আনেন ও 
খ-জ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। বলা হয়, তাঁর দশক্ষার 
পর 90. 4১10005 স্বশ্নে তাঁকে দেখা দেন বলে 
তাঁর নামের সঙ্গো আন্তোনিয়ো শব্দটি যোগ করা 
হয়। তাঁর রাঁচিত ্ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাালক-সংবাদ' 
বাঙালীর লেখা প্রথম মাত গ্র্থ। অনুমান, 
সপ্তদশ শতাব্দীর তৃতীয় কিংবা চতুর্থ পাদে 



তফাজ্জল হোটে 

পন্থটি রাঁচত হয়োছল। ১৭৪৩ খু. পতুর্গীজ 
পাদরশ মানোএল-দা-আসজুম্পাসাঁও এই গ্রন্থাট 
পতু্গীজজ ভাষায় অনুবাদ ও সম্পাদন করে ছাপান। 

বর্তমানে এই গ্রল্ধের হস্তালাখত পাশ্ডুলিপি 
পরুগালের এভোরা শহরের সাধারণ পাঠাগারে 
রাক্ষত আছে। [১২২] 

তফাম্জল হোসেন (১৯১১৯ - ৩০.৫.১৯৬৯) 
ভান্ডারয়া- বারশাল। আদি নিবাস ফাঁরদপুর। 
মোসলেমউীদ্দিন মিয়া । পিরোজপুর সরকারণ উচ্চ 
ঘবদ্াালয় থেকে এন্টরান্স ও বারশাল ব্রজমোহন কলেজ' 
থেকে িস্টংশন সহ বি.এ. পাশ করেন। পিরোজপুর 
গনভিল কোর্টের কর্মচাররূপে কর্মজীবন শুরু 
হয়। পরে বাঙলা সরকারের জেলাসংযোগ আফসার 
পদ্দ যোগদান করেন। প্রাদেশিক মুসাঁলম লশগের 
আফস সেক্েটারীও ছিলেন। পাকিস্তান প্রাতি- 
[িত হবার পর কাঁলকাতা থেকে মুসালম লীগ 
অফস ঢাকায় স্থানান্তারত হয়। 'তাঁন তখন 
মূসালম লীগ পাঁরত্যাগ করে দৌনক ইত্তেহাদ' 
প্ধকার পাঁরচালনা 'বভাগে যোগদান করেন 
€১১৪৮)। ইত্তেহাদ বন্ধ হয়ে গেলে এবং ঢাকায় 
পর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী মৃসালম লশগের জল্ম 
হলে এই প্রতিষ্ঠানের সমর্থনে ১৯৪৯ খএখ. 
সাপ্তাহক ইত্তেফাক" প্রকাশিত হয়। ১৯৫১ খপ, 
[তান উত্ত সাপ্তাঁহকের সম্পাদনার ভার গ্রহণ 
কবেন এবং মুসাফির, ছদ্মনামে 'রাজনোতিক 
ধোঁয়াসা' শিরোনামায় নিবন্ধ রচনা শুরু করেন। 
পরবতশি পর্যায়ে ২৪ উিসেম্বর ১৯৫৩ খু. 
'ইন্তেফাক' দৈনিক পার্রকারূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং 
[তিনি তার সম্পাদক হন। ১৯৫২ খ্এখ, তানি 
এশায়-প্রশান্ত মহাসাগরায় শান্তি সম্মেলনে যোগ- 
দানের জন্য চীন সফর করেন। ১৯৫৭ - &৮ খপ, 
ভান দুই বছরের জন্য ি.আই.এ.-র ভিরেইর 
মনোনীত হন। ১৯৫৮ খু. দেশে সামারক শাসন 
জারী হলে তান ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯১৫৯ খপ, 
গ্রেপ্তার হন কিন্তু সামারক আদালতের বিচারে 
মৃন্তিলাভ করেন। ১৯৬১ খন, পাঁকিস্তানস্থ 
আই.প.আই.-এর চেয়ারম্যানের দাঁিত্ব গ্রহণ করেন। 
৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৬২ খপ, তিনি দ্বিতীয়বার জন- 
নিরাপস্তা আইনে গ্রেপ্তার হন এবং এ বছরের 
১৪ আগস্ট মান্ত পান। ১৯৬৪ খুখ. দাঞ্গা- 
বিরোধ কাঁমাঁটর প্রথম সভায় [তান সভাপাতত্ব 
করেন। ১৬ জুন ১৯৬৬ খু. তান আবার 
গ্রেতার হন এবং ১৯৬৭ খপ. মুক্তি পান। 
তান নিভশক সাংবাদিক এবং মানিক মিয়া নামে 
পারাচত ও মুসাঁফর নামে বিখ্যাত 'ছিলেন। 
রাওয়ালাপাণ্ডিতে তাঁর মৃত্যু হয়। [১৪১] 

তর; দত্ত (৪.৩.১৮৬৬ - ৩০,৮.১৮৭৭) কাল- 
কাতা। গোবিন্দচন্দ্র। রামবাগানের দত্ত পান্সিবারের 
এই গোচ্ঠী ১৮৬২ খু. খ্যম্টধর্মে দরশীক্ষত হন। 
বাঙলার এই 'বধ্যাত তরুণ কাঁব ফ্রান্সের নীসের 
এক পাঁসয়'নাতে এবং পরে কোম্রজে শিক্ষালাভ 
করেন। ১৮৬৯ থেকে ১৮৭৩ খন. পর্য্ত ইউ- 
রোপে বাস করে পারবারের সঞ্গে দেশে ফেবেন। 
কাঁলকাতায় এসে 'তাঁন সংস্কৃত শিক্ষায় মন দেন। 
তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা ু.০10170 ৩ 11516 

ফরাসণ কাঁবর কাব্য আলোচনা বেঙ্গল ম্যাগাঁজনে 
প্রকাশিত)। ক্রমে ফরাসী কাঁবর সনেটের ইংরেজশ 
অনুবাদ ও স্বরাঁচিত ইংরেজী গল্পের অংশ প্রকা- 
[শত হয়। ৭০/৮০ জন ফরাসী কাঁবর কাঁবতা 
ইংরেজশতে অনুবাদ করে তান “4 917621 01921060 

1 51610017191 নামে গ্রল্থাট ১৮৭৬ খুস, 

প্রকাশ করেন। এই সময় থেকেই তাঁর কাঁব- 
খ্যাতির সত্রপাত। 'তাঁন বিখ্যাত ইংরেজ ও ফরাসী 
সমালোচকদের প্রশংসালাভ করেন ও ফরাসা প্রাচ্য- 
তত্তীবদ 01911956 894০17-এর সঙ্গে তাঁর পন্রালাপ 

হয়। তাঁর বিখ্যাত গ্রল্থ +110161)0 13911805 217৫ 
হ15061705 01 হ717)00561)97 ১৮৮২ খুখ. প্রকাশিত 

হয়। এই কাব্গ্রল্থ ভারতে ইংরেজ ভাষায় লেখা 
কাঁবতার ইাতহাসে নূতন যুগের সূচনা করে। 
ধরচার্ড গানে সম্পাদিত ৮2706 /০1)4 (01935195+ 

গ্রন্থে তরু দত্তের কয়েকটি কাবতা সঞ্কাঁলত 
হয়োছল। ১৮৭৮ খী, 4828০৪, নামে তাঁর একাঁট 
উপন্যাস বেঙ্গল ম্যাগাজিন” পীাঁত্রকায় প্রকাশিত 
হয়। অপর বিখ্যাত উপন্যাস 4৩ 9001721 06 
148001059156115 ৫ 4১775" তাঁর মৃত্যুর পর 

প্যারি শহর থেকে ১৮৭৯ খপ. প্রকাঁশত হয়ে- 
দছল। জার্মান ভাষাও জানতেন। মান্ত ২১ বছর 
বয়সে যক্ষমারোগে মারা যান। [১১৩)৪১৫,৭,২৬] 

তস্সা ১২৭৭ ১-১৩৩৮ ব.) রাই আইল-- 
শ্রীহট্র। প্রকৃত নাম ইব্রাহিম । তৃষা শব্দজাত “তস্মা' 
ছল্মনামে এই কাঁবর ৩০৮ট গান আছে। ভাঁর 
সঞ্গণত গ্রল্থ 'নরের ঝঙ্কার পু কর্তৃক প্রকাশিত 
হয়। অধিকাংশ সঙ্গীতেই ঈশবরলাভের তৃষ্ণা পাঁর- 
লক্ষিত হয়। রচিত কৃষ্লীলাবিষয়ক স্গ্গীতের 
পঞন্ত-- শ্যাম কানাইয়া আমাকে বধিলা রে জলের 
ঘাটে নিয়া । 1৭৭1 

তাজভীম্দন। অরঙ্গপুর--শ্রীহট্ । তিনি শ্রীহট্রের 
প্রাসদ্ধ দরবেশ শাহ জালালের অন্যতম শিষ্য 
ছিলেন ধর্মযদ্ধে তিনি নিহত হন। উন্ত অন্চলে 
তাঁর সমাধি বতর্মান আছে। [৯] 

তারকগোপাল ঘেষে (১২৭২-১৩১১ ব.) 
শ্নাপার-্হচাবিপার 1 ৯৮৫০ খাশি বি এ. পাশ 



তারকচন্দ্র চড়ামপি 

করে মেদিনীপৃর কাঁথি ইংরেজশী স্কুলে ১৮৯১৯ - 

১৯০৫ খপ. পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। ব্রাহ্মধর্ম 
প্রচারক ছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 
'সাকারোপাসনা” 'রহ্ধজ্ঞান, কবিতা মুকুল” প্রভৃতি। 
ক্যান্ত, পাকার মোসক, ১৮৯৭) সম্পাদক 

'ছলেন। [8] 
তারকচন্দ্র চূড়ামাঁণ। হুগলী। তানি ১৮৫৮ 

খু, উত্তরপাড়ার জমিদার জয়ক্ মুখোপাধ্যায়ের 
অর্থনুকৃূল্যে রামনারায়ণ তকরতের 'কুলীনকুল- 
সর্ধস্ব' নাটক অনুকরণে 'সপত্বী নাটক' বেহুশ 
দিববাহ-বিষয়ক) রচনা করেন। 1৯] 

তারকনাথ গহঙ্গোপাধ্যানস (১৮৪৩ -১৮৯১) 
বাগআঁচড়া--নদণয়া বর্তমান যশোহর)। মহানন্দ। 
লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির কাঁলকাতা ভবানন- 
পুরস্থ স্কুল থেকে ১৮৬৩ খন, এন্ট্রা্দ এবং 
৯৮৬১ খ্. মোডক্যাল কলেজ থেকে এল.এম.এস. 
পাশ করে আযাসিস্ট্যান্ট সার্জনরূপে সরকার কাজে 
যোগ দিয়ে ২২ বছর এঁ কাজে নিযু্ত থাকেন। 
ভ্যাকবাসনেশন-সপারিন্টেশ্ডেন্ট-রূপে তান উত্তর- 
বণ্চে (বিভিন্ন অণ্চলে কাজ করার সময় লোকচারব্র 
সম্বন্ধে 'বাচন্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ১৮৭৩ 
খই. তাঁর রাঁচত ক্বর্ণলতা' উপন্যাস প্রধানত এই 
আঁভজ্ঞতারই ফল । বাঁকমচন্দ্রের রোমান্সের প্রভাব- 
মূন্ত হয়ে তিনি এই গ্রল্থে বাঙালী মধ্যাবত্ত 
পরিবারের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনার অন্তরগ্গ চিন্র 
এ'কেছেন। স্বদেশ ও সমাজ থেকে উপকরণ নিয়ে 
প্রথম সার্থক উপন্যাস রচনার কৃতিত্ব তারকনাথের । 
তাঁর পূর্বে প্যারণচাঁদ “আলালের ঘরের দুলাল, 
উপন্যাসে সামাজিক 'চন্র মানত আঁঙ্কত করোছলেন। 
ক্বর্ণলতা'র প্রথম খণ্ড রাজশাহীর শ্রীক দাস 
সম্পাঁদত ব্জ্রানাত্কুর' পত্রের প্রথম বর্ষে ধারাবাহিক- 
ভাবে প্রকাশিত হয়। তাঁর বহু গল্প-প্রবন্ধাদও 
এতে প্রকাশিত হয়েছিল। সরকার কাজে যশোহরে 
অবস্থানকালে 'তাঁন নিজে 'কজ্পলতা” মাঁসক 
পন্িকা সম্পাদন করেন। রচিত অন্যান্য উপন্যাস 
'হ'রিষে বিষাদ, 'অদস্ট', শবাধালাশপি* অসমাপ্ত) 
ও "ললিত সৌদামন'-তেও লেখকের প্রতাক্ষ 
আভজ্ঞতার পাঁরচয় পাওয়া যায়। *্বর্ণলতা" অব- 
জম্বনে অমৃতলাল বসুর নাটক "সরলা, ১৮৮৮ 
খটী, ম্টার থিয়েটারে প্রথম আঁভনীত হয়ে জন- 
প্রয়তা অর্জন করে। [১,৩,৭,২৬,২৬,২৮] 

তারকনাথ দাস (১৫.৬.১৮৮৪- ২২,৯১২, 
১৯৫৮) মাঁঝিপাড়া- চব্বিশ পরগনা । কালীমোহন। 
স্কুলের ছাত্রাবস্থায় ১৯০০ খ্টী. অনুশীলন 
সমিতির সদস্য হন। ১৯০১ খু. কাঁলকাতার 
আর্য মিশন ইনস্টিটিউশন থেকে এপ্ট্রাম্স পাশ 

[ ৯১৮৬ 1 তারকনাথ দাস 

করে তিনি কিছুদিন জেনারেল আযসেমাব্র এবং 
টাঙ্গাইলের পের্ববঞ্জা) পি. এম. কলেজে প্উন। 
ছা্রাবস্থায় উত্তর ভারতে বৈপ্লাবক রাজননঈ'ত 
প্রচারালে পুলসের নজরে আসেন। কিন্তু 
গ্রেপ্তার হবার আগেই ১৯০৫ খত, জাপানে ও 
১৯০৬ খু, আমোরকা যান এবং ভারমণ্ট সামারক 

ভার্তহন। ছান্রজীবনে নানা বিপ্লব 
দলের সঙ্গে 'বাঁভন্ন ব্যাপারে জাঁড়ত থাকাকালে 
রামকৃক মিশনের মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের 
আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন। আমেরিকায় 'তাঁন “ফু 
'হল্দুস্তান' পান্তকার মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামের 
গছিবতীয় পর্যায় শুর করেন এবং সেখানে থেকে 
'গদর পার্টগর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন। 
১৯১৯১ খু, এ.এম. পাশ করে তান ওয়াশংটন 

ফেলো হন এবং ১৯১৪ খ্ী, মার্কন নাগারিকত্ব 
গ্রহণ করেন। ১৯১৯৬ খখ, বা্লন কাঁমাটর প্রাতি- 
নিধিরূপে চীন যান্না করে সেখানকার প্রবাসণ 
ভারতীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা 
করেন। ১৯১৭ খু, শৈলেন ঘোষ আমোরকায় 
আসার পর তর সহযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের 
অস্থায়শ শাসন পাঁরষদ গঠন করে 'বাভন্ন দেশের 
সরকারের কাছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে 
সাহায্যের আবেদন করেন। মাঁকনি সরকার এই 
অপরাধের আভযোগে তাঁকে ২২ মাস কারাদণ্ড 
দেয়। ১৯২৪ খশী. ওয়াশিংটন জর্জ টাউন 'বি*ব- 
গবদ্যালয় থেকে 'তান ম্সান্তজরাতক সম্পর্ক ও 
আন্তজাতিক আইন, বিষয়ের উপর 'পি-এইচ.ড. 
ডগ্রণ পান। এ বছরই এক মাঁক্ন মাঁহলাকে 
িবাহ করেন। ১৯২৫ - ৩৪ খুশ, ইউরোপে বাস- 
কালে ভারতঈয় ছাত্রদের বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষার 
সুযোগ-সাঁবধার জন্য প্রায় একক চেষ্টায় 'মিউানিকে 
ইশ্ডিয়া ইন্স্টাটিউট? প্রাতিষ্ঠা করেন। এই 
উদ্দেশ্যেই "তারকনাথ দাস ফাউন্ডেশনের উদ্ভব । 
১৯৩৫ খএীী, এ ফাউন্ডেশন আমোরকায় রোজস্ট্রখ- 
কৃত হয়। ১৯৫০ খুখ. ফাঁলিকাতায়ও তার একটি 
শাখা রেজিস্ট্রি করা হয়। তিনি নিউইয়র্ক িশ্ব- 
বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। ১৯৫২ খুশী, ওয়াট- 
মূল ফাউন্ডেশনের ভ্রাম্যমাণ সদস্য ও অধ্যাপক 
হিসাবে িশ্বপারক্রমাকালে দেশত্যাগের ৪৭ 
বংসর পর ভারতবর্ষে এসোঁছলেন। "মডার্ন 'রাভিউ” 
পন্লিকায় রচিত প্রবন্ধাবলশ প্রকাশ করতেন 
১৯৩৫ খু. ক্যাথীলক ইউনিভাসটতে প্রদত্ত 
“ফরেন পাঁলিসি ইন ফার ঈস্ট' শীর্ষক বন্তৃতাবলশ 
দিবশেষ সাড়া জাগায় এবং পরে পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হয়। রাঁচত গ্রন্থগৃলির মধ্যে হ্ডিয়া 



তারকনাথ পালিত 

টন ওয়াল্ড পলিটিক্স” ও বাংলায় "ব*ব- 
বাজনশাতির কথা' [বিশেষ উল্লেখযোগ্য । নিউ ইয়কে 
মৃত্যু। [৩,৬৬৬] 

তারকনাথ পালিত, স্যার (১৮৩১ - ৩.১০. 

১৯১৪) কলিকাতা । কালীশঙ্কর। হিন্দু কলেজে 
প্রথম বাঙালশ 'সাঁভাঁলয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
সহপাঠী ছিলেন। ১৮৭১ খু, ইংল্যাপ্ড থেকে 
বারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে আইন ব্যবসায়ে 
প্রভত যশ ও অর্থ উপার্জন করেন। ন্যাশনাল 
কাউীন্সিল অফ এডুকেশনের অক্লান্ত কর্মী এবং 
অন্যতম প্রাতষ্ঠাতা ছিলেন। পরে মতভেদের জন্য 

সেখান থেকে পদত্যাগ করেন। দেশে উচ্চতর 
বজ্ঞানচ্চার প্রাতিবন্ধকতা দূর করার জন্য সারা 
ভবনের উপাঁজত ১৫ লক্ষ টাকা কাঁলকাতা 
[বশ্বাবদ্যালয়কে রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান শিক্ষার 
জন্য দান করেন। দানপন্রে সর্ত 'ছিল--অধ্যাপককে। 
ভারতীয় হতে হবে। না পাওয়া গেলে দেশীয় 

মেধাবী ও কৃতী অধ্যাপককে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা 
লাভের জন্য বিদেশে পাঠিয়ে অধাপনা করাতে 
হবে। তাঁর দানকৃত অর্থ ও স্যার রাসাঁবহারণ 
ঘোষের অর্থে কাঁলকাতা সায়েন্স কলেজ প্রাতীচ্চত 
হয়। [১,৬১৬,৭,২৫,২৬] 

তারকনাথ প্রান্দাঁণক (৫.৬.১২২৩ - ৭১২, 
১২৯১ ব.) কলিকাতা । গুরুচরণ। গ্রামের পাঠ” 
শালায় শিক্ষালাভ করে বার বছর বয়সে পিতার 
সহকারিরূপে ব্যবসায়ে প্রবেশ করেন। এদেশ- 
বাসীদের মধ্যে তাঁর 'পিতাই প্রথম জাহাজ মেরা- 
মাতর কারখানা ৫2০০৮) স্থাপন করোছিলেন। 
তারকনাথ এঁ কারখানার যথেষ্ট উন্নাত ও বিস্তৃতি 
সাধন করেন। কাঁলিকাতার বড়বাজার ও চাঁদনীতে 
তাঁদের বিস্তৃত আড়ত 'ছল। জাহাজের তলায় 
লাগাবার জন্য 'পিতল ও তামার চাদর তিনি 
বিদেশেও রপ্তানি করতেন। এভাবে তান ব্যবসায়ের 
'বাভন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য কৃতিত্বের আঁধকারী হন 
ও প্রভূত অর্থোপার্জন করেন। »তারকনাথ দাতা 
1হসাবেই সমাঁধক প্রসিদ্ধ ছিলেন। জাতি-ধর্ম- 
নিবিশেষে সকলকেই ম্যন্তহস্তে দান করতেন। 
বিবিধ ধর্মানুষ্ঠানে এবং পুজাপার্বণাঁদিতেও প্রচুর 
অর্থব্যর করতেন। যুবরাজ সপ্তম এডওয়ার্ডের 
ভারত-আগমন উপলক্ষে সরকার থেকে তাঁকে 
রাজা" উপাধি দেবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু তিনি 
বিনয়ের সঙ্গে & উপাঁধ গ্রহণে অসম্মাত জানান। 
[১,২৫,২৬] 

তারকনাথ বাগচশ (১৮৮৪ ?- ২০.২.১৯৬১৯)। 
দেবকণ্ঠ বাগচশ সরস্বতশ। বাংলা চলাচ্চনের প্রথম 
যুগ থেকে জে. এফ. ম্যাডান, ঈস্ট ইন্ডিয়া স্টুডিও, 
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কারাম্খিয়ান থিয়েটার, আযালফ্রেড থিয়েটার ও 
বাঙলা ও বোম্বাই-এর বহু চলচ্চিত্র ও নাট্যসংস্থা, 
যাত্রাপার্ট প্রভাতির সঙ্গে যুস্ত ছিলেন। 'তানিই 
প্রথম এদেশে সম্পূর্ণ নূতন ধরনের নির্বাক 
অত্গাভিনয় মেকাভনয়) দোখয়ে অগাঁণত দর্শককে 
আনন্দ দান করেছেন। [১৬] 

তারকনাথ ধবশ্বাপ (১২৬৪ - ১৩৪৪ ব.) 
বালোড়-_হুগলশ। 'দিগম্বর। "উপন্যাস লহরণ, 

মোঁসিক, ১২৯৩ ব.), “আদারিণন' মোসিক, ১২৮৭ 
ব.) ও ২০615090071 3001091" পাকার সম্পা- 

দক ছিলেন । শবরজা', শগারজা”, “মহামায়া”, 'রাণা 
প্রতাপাঁসংহা", 2২916191006 73০01 01 চ২০15167- 

1170 009915", “[05  10২650911211017 4৯০ 

প্রভাত গ্রন্থের রচাঁয়তা। বাঁঙ্কমচন্দ্ের সমসামায়ক 
এই লেখকের গ্রল্থাবলশী এককালে অত্যন্ত জনীপ্রয় 
ছিল। রচিত গ্রন্থের সংখ্যা তেষট। [১,৪,৫, 
২৫,২৬] 

তারকনাথ সাধ, রায়বাহাদযর, ি.আই.ই. 
৫১২৭৪ - ১৩৪৩ ব.) কলিকাতা । রামনাথ। 'তাঁন 
মাত শশল ফ্রী কলেজে এক বছর পড়ে পরে জেনা- 
রেল আ্যাসেম্রীজ ইন৫স্টাটউশন থেকে বাত্ত 
সমেত প্রবোশকা পাশ করেন। ক্রমে আইন পাশ 
করে পুলিস কোর্টে আইন ব্যবসায়ে শেষ 
প্রাতম্ঠা ও প্রাতিপাত্ত লাভ করেন। ১৯০৭ খশ, 
কলিকাতার পাবাঁলক প্রাসকিউটরের পদ প্রাপ্ত 
হন। সাহত্যচ্চাও করতেন। তাঁর রাঁচত গ্রন্থ- 
গুলির মধ্যে 'ভোলানাথের ভুল”, 'মেনকারাণন” 
“ধঝণমোক্ষ”, 'মহামায়ার মহাদান', “সুরত কথা, 
'উপোক্ষতার উপকাঁরতা' প্রভাতি উল্লেখযোগ্য । 
[১,৫] 
তারকনাথ সেন (১৯০৯ - ১১.১.১৯৭১)। এম. 

এ. পর্যন্ত সমস্ত পরাক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার 
করেন। ১৯৯৩৩ - ৩৪ খী. তানি বেষ্গল এডুকেশন 
সাঁভসে যোগ দেন। প্রেসিডেল্সী কলেজে এমোরটাস 
প্রফেসররূপে দীর্ঘ ৩৫ বছর অধ্যাপনা করে 
১৯৬৯ খ. অবসর-গ্রহণ করেন। চিররুপ্ন থাকা 
সর্তেও অসাধারণ পাশ্ডিত্য, অপরাজেয় অধ্যাপনা, 
সময়ানুবার্ততা ও চ'ঁরিবলের জন্য ছান্র ও সহ- 
কর্মশদের অত্যন্ত (প্রিয় ছিলেন । ফরাসশ, ইতালণয়, 
জার্মান প্রভৃতি ইউরোপের প্রধান প্রধান ভাষা- 
গুলিতে তাঁর প্রগাঢ় পাশ্ডিত্য ছিল। রাঁচিত কয়েকাঁট 
মৃূলাবান প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 
4৯ 11611 8115০০11925" মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 

তাঁর একটি প্রবন্ধ-সঙ্কলন। [১৬] 
তারকেশ্বর দগ্তিদার (?-১২.৯.১৯৩৪) 

শ্রাপসাা রী হইশদ্যা ও সি ও উত্ী্ছিট হিচিকতিরােজি 



তারকেস্ধর সেসগংপ্ত 

দলের সভ্য তারকেশবর ১৮ এ্রপ্রল ১৯৩০ খী, 

চট্রগ্রাম অস্ত্রাগার আরুমণকারীদের অন্যতম ছিলেন। 
প্রধান নেতা সূর্য সেন ধরা পড়লে তিনি ইশ্ডিয়ান 
(রিপাবলিকান আর্মর নেতৃত্ব নিয়ে আণ্ডারগ্রাউন্ডে 

থেকে বিপ্লব পরিচালনা করেন। ১৯৯ মে ১৯৯৩৩ 

খুখ. গাঁহড়ায় পূর্ণ তালুকদারের বাঁড়তে প্ঁলসের 
সঙ্গে সংঘর্ষের সময় গ্রেপ্তার হন। চট্টগ্রাম জেলে 
ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করেন। 1[১০:৪৯,৪৩] 

তারকেশ্বর সেনগপ্তি (১৮.৪.১৯০৬ - ১৬৯, 

১৯৩১) গৈলা-বারশাল। হরিচরণ। অসহযোগ 
আন্দোলন ও লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করেন। 
গ্রেপ্তার হয়ে বিনা বিচারে আটক থাকেন। হিজলী 
বন্দী-শাবরে রাজবন্দশদের উপর গীলবধর্ণকালে 
আহত হয়ে এ দিনই মারা যান। [১০,৪২,৪৩] 

তারাকুমার কাঁবরত্ব (১২৫৪ ব.-?) চাংড়ী- 
পোতা- চাঙষ্বিশ পরগনা । কৃষ্ধমোহন শিরোমাণি। 
সংস্কৃত কলেজ ও মেখ্্রোপালটান কলেজে শিক্ষা- 

প্রাপ্ত হন। রাজশাহী ও মেত্রোপালটান কলেজে 
অধ্যাপনা করেন । কিছুদিন রেশমের বাবসাও করে- 
[ছলেন। "বশ্বদর্পণ' (১২৭৮ ব.) পাক্ষিক ও পরে 
মাসিক পান্তকার যুশ্ম-সম্পাদক 'ছিলেন। রাঁচিত 
গ্রা্থাবলস : “কৃষ্ণভাক্তরসামৃত', 'পণ্টামৃত', “আঁকি- 
গুনের নিবেদন", 'তারা মা", 'কাববচন সুধা", 'জীবন- 
মৃগতৃষা', শশবশতকম,। "নীতিমালা", "চাণক্য- 
শ্লোক, 'কথাসার', “সমাজসংস্কার', “সতীধ্ম” 
প্রড়ীতি। 'বাঁভন্ন পাঠ্যপুস্তকেরও প্রণেতা । 1১৯১৪, 
২৮,.২৬। 

তারাকুমার ভাদদড়ী (১২৯৯ 2- ৮.৭.৯৩৬৮ 
ব.) কলিকাতা । হারদাস। নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের 
অনুজ । অগ্রজের সঙ্জো পেশাদারী রঙ্গামণ্ডে আত্ম- 
প্রকাশ করেন। অসংখ্য নাটকে ও ছায়াঁচত্রে আভনয় 
করে যশস্বী হন। নির্বাক ছাবি '্রীকান্ত'র পাঁর- 
চালক 'ছিলেন। বোম্বাইয়ের 'চিন্রজগতের সঙ্গেও 

যোগাযোগ ছিল। [81 
তারাচাঁদ চক্রবতর্শী (১৮০৬ - ১৮৫৭) কাঁল- 

কাতা। ডোভিড হেয়ারের স্কুল থেকে ফ্রঈ কলার 
হয়ে হিন্দ; কলেজে প্রবেশ করেন। অর্থাভাবে 
পড়াশুনা শেষ করতে অপারগ হলেও, হিন্দু 
কলেজে প্রথম ছাত্রদলের অন্াতম নেতা ও 'িরো- 

জিওবর 'শিষ্যদলের প্রবস্তা ছিলেন। এজন্য ইংরেজশ 
সংবাদপরগলি ব্যজ্া করে তাঁর দলকে "ক্রুবতন 
ফ্যাকশন' নামে আভহিত করে। এই দলই পরে 
'ইয়ং বেঙ্গল" নামে খ্যাত হয়। কর্মজশবনে তান 
প্রথমে সংস্কৃত সাহত্যের ইংরেজীতে অনুবাদে 
বিখ্যাত সংক্কৃতজ্ঞ প্রাচাবিদ উইলসনকে সাহাধ্য 
করেন। পরে ইংরেজ ব্যারিস্টারদের কেরানশ, হেয়ার 

[ ৯১৮৮ ] ভায়াদাস ভষ্ীচাষঃ 

কুলের হেডমাস্টার ও হুগলী জেলার মুন্দেফ 
হন। ১৮৩৭ খুখ, নাগাদ প্যারশচাঁদ মনের স্ঙ্চে 

ব্যবসায় করেন। অত্যন্ত স্বাধীনচেতা হওয়ায় 

ইংরেজ উপরওয়ালারা তাঁকে পছন্দ করতেন না। 
১৮৪৬ - ১৮৫১ খপ. পর্যন্ত তান বর্ধমানরাজের 
দেওয়ান ও পরে এ স্থানের সর্বাধ্যক্ষের পদে 
নিযুন্ত ছিলেন। ইংরেজী, বাংলা ছাড়া ফারসী, 
[হন্দুস্থানশ, সংস্কৃত এবং আইন-বিষয়েও তাঁর 
গভশর জ্ঞান ছিল। রামমোহন রায়ের বন্ধু, ব্রাহ্গ- 

সমাজের প্রথম সম্পাদক (১৮২৮) এবং সাধারণ 
জ্ঞানোপাঁজকা সভার স্থায়শী সভাপাঁত 'ছলেন 
(১৮৩৮)। এই সভার মাঁসক আঁধবেশনে রাজ- 
নশীত, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞান 
সম্বন্ধে ইংরেজশ অথবা বাংলায় রচনা পাঠ করা 
হত। একবার বিখ্যাত অধ্যাপক 'রিচার্ডসন হিন্দু 
কলেজের অধ্যক্ষরূপে কলেজ বাঁড়তে সরকারের 
বরোধণ সমালোচনায় বাধা দেন। সভার্পাতি তারাচাঁদ 
সে আপাতত দ্্ঢড়তার সঙ্গে খন্ডন করেন এবং 
দরচার্ডসনকে কথা তুলে নাতে হয়। বেঙ্গল 
স্পেক্টেউর' নামে দ্বিভাষক পাকার লেখকর্পে 
রাজনোৌতিক চেতনা জাগ্রত করার চেম্টা করেন। সর- 
কারী উচ্চপদে ভারতীয় নিয়োগের দাবি_ প্রধানত 
এই ধরনের আন্দোলন 'ছিল সে যুগের রাজনীতির 
বিষয়। এই উদ্দেশ্যে 'রাটশ রাজনীতিক জর্জ 
টমসনের আন্কূল্যে এবং তাঁর নেতৃত্বে নব্য দল 
শব্লাটশ ইন্ডিয়া সোসাইটি” স্থাপন করে । কিছনাদন 
1তাঁন 'কুইল' পন্রিকার সম্পাদনা করেন। এই পাঁপ্তকায় 
সরকারের কারের দোষগৃণের সমালোচনা করতেন। 
ফলে পাশ্রকাটি সরকার পক্ষের আঁপ্রয় হয়ে ওঠে। 
১৮২৭ খী, ইংরেজীী-বাংলা আভধান রচনা তাঁর 
প্রধান কীর্ত। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পিতা বিশ্ব- 
নাথ তকর্ভূষণের সহযোগিতায় [তান 'মনুসধাহতা'র 
ইংরেজী সটীক অনুবাদ চার খণ্ডে প্রকাশ করেন। 
[১,২,৩,৪,৮.২৬,২৬,৩৬] 

তারাচাঁদ দত্বু। বর্ধমানে ক্যাপ্টেন স্টিওয়ারটের 
সকলের একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি “মনো- 
রঞ্জনোতহাস' ও 'বালকাঁদগের জ্ঞানদায়ক ও নশীতি- 
শক্ষক উপাখ্যান রচনা করেন। গ্রন্থের বাংলা এবং 
ইংরেজশ-বাংলা উভয় সংস্করণই ১৮১৯ খখ. প্রথম 
প্রকাশিত হয়। [৬৪] 

তারাদাস ভ্রাচার্ (?-১৬.১২.১৯৫০)। 
ছাত্রাবস্থায় রাজনশাততে প্রবেশ করে তিনি প্রথমে 
মানবেন্দ্রনাথ রায়ের দলভুস্ত হন ও শ্রামক আন্দোলনে 
যৃন্ত থাকেন। নভারত-ছাড়' আন্দোলনে কারারন্ধে 
হন। ভারত ম্বাধণশন হবার পর নেপালে গণ- 
অভ্যুত্থান শুরু হলে বাঙলার বিপ্লবীদের কাছে 



তারাদাস মঃখোখাধদয় 

সাহাফ্যের আবেদন আসে। অস্ব-শস্ঘ প্রস্তুতির 

এবং বোমা তৈরীর জন্য তিনি নেপালে যান। 
বোমা প্রস্তুতের সময় বিস্ফোরণের ফলে মারা 
যান। [১০,৮০৪ 

তারাদাস মখোপাধ্যাকস 0২-১২-১৯০৫ - &-৭* 
১৯৩৩) কৃফনগর--নদীয়া। হাঁরভূষণ। ১৯২৬ 

খু, বিপ্লবী দলে যোগ দেন। লাহোর জেলে 
[বপ্লবশী নেতাদের অনশনের (১৯২৯) সমর্থনে 
ইবক্ষোভ-প্রদর্শনে অংশগ্রহণ করায় ধরা পড়ে প্রায় 
দ' বছর [ীবনা বিচারে আটক থাকেন। বিপ্লবী 
কাজে যুস্ত থাকার জন্য ১৯৩০ খী. পুনরায় 
প্রেতার হন। জেলে তাঁর শরীর ও মনের ওপর 
প্রণ্ড অত্যাচারের ফলে উল্মাদ হয়ে বাঁরপোদায় 
আত্মহত্যা করেন। [৪২] 

তারানাথ তকবৰাচস্পাতি (১৮০৬ - ২০.৬. 
১৮৮৫) কালনা- বর্ধমান। কালিদাস সার্বভৌম । 
১৮৩০-১৮৩৫ খড়, পর্ন্তি সংস্কৃত কলেজে 
অধায়ন করে 'তাঁন 'তরববাচস্পাতি, উপাধি প্রাপ্ত 
হন। পরে চার বছর কাশশীতে বেদান্ত ও পাঁণাঁন 
অধায়ন করেন। কাশশ থেকে ফিরে এসে স্বগ্রামে 
টোল খোলেন। ১৮৪৫ খী., কাঁলকাতা সংস্কৃত 
কলেজে ব্যাকরণের অধ্যাপক নিষ্স্ত হয়ে ১৮৭৩ 
খু. পর্্ত অধ্যাপনা করেন। ১৮৪৬ খশ, কিছু- 
[দিনের জন্য সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক 
হয়োছলেন। এর আগে কাপড়ের কারবারও করতেন । 
সরকারণ চাকার গ্রহণের পর পুনের নামে ব্যবসায় 
চালাতে থাকেন । তান প্র্গাতিশল 'ছিলেন। বাল্য- 
বিবাহের বিরোধী, স্বী-শিক্ষায় উৎসাহী এবং 
হিন্দুমেলার উদ্যোগী সংগঠক ছিলেন। 'শক্ষা- 
লাভের জন্য নিজ কন্যা জ্ঞানদাকে বেথুন সাহেবের 
স্কুলে ভর্তি করিয়েছিলেন । 'বধবা-বিবাহ আন্দো- 
লনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পরম সহায়ক 'ছিলেন। 
কিন্তু বিদ্যাসাগরের বহযুবিবাহ-নিরোধ আন্দোলনের 

তরি আস্থা ছিল না এবং সমূদ্রষাত্তাকে তিনি 
অশাস্মীয় বলে মনে করতেন * না। ব্যাকরণ, 

প্রভীত শাস্দ্ে অসাধারণ দক্ষতা ছিল। ১৮৭৫ খুশি. 
যুবরাজ এডওয়ার্ডের ভারত আগমনে বাঙালীদের 
পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা উপলক্ষে রাজপ্রশাস্ত রচনা 
করেছিলেন। তাঁর রাঁচিত উল্লেখযোগ্য গ্রল্থাবলশর 
মধ্যে সিম্ধান্ত কৌমন্দীর উপর “সরলা'-নাম্নী 
টীকা পাশ্চাত্য দেশেও সমাদৃত হয়। অন্যান্য 
উল্লেখযোগ্য গ্রম্থাবলী : বাচস্পত্য” আঁভিধান, 
১৮৭৩- ৮৪), 'শব্দস্তোমমহাঁনিধি আভিধান, 
১৮৬৯ - ৭০), “ব্দার্থক্ত। (১৮৫২), “বহূবিবাহ- 

[৯১৮৯ ] তারাশষ্কর বল্দ্যোপাধ্যয়ে 

বাদ”, ণবধবা-বিবাহ-খণ্ডন, প্রভাতি। [১,২,৩,৪, 
৭,৮,২৬,২৬] 

তারানাথ 'সিম্ধান্তবাগীশ। লোসয়াড়া-্রিপুরা 
পোেববিগ্গ)। ১৯৯শ শতাব্দীর তৃতীয়পাদে পূর্ব- 
বশ্গের একজন শ্রেম্ঠ ও স:প্রাতম্ঠিত নৈয়ায়ক 
পণ্ডিত! তাঁর পিতামহ গৌরীদাস তর্কবাগণশশ ও 
পিতৃব্য ভৈরবচন্দ্র তর্কভূষণ উভয়েই ত্রিপুরার জজ- 
পাণ্ডত 'ছলেন। [১] 

তারাপদ বল্দ্যোপাধ্যাযম় (১৮৪৫ 2- ১৯০৭) 
কাটোয়া- বর্ধমান। কৃফনগর কলেজের ল গ্র্যাজুয়েট 
ও কৃষ্ণনগর আদালতের 'বখ্যাত ফৌজদারী উকীল 
িলেন। সাক্ষ্য বিষয়ে মূল্যবান আইন-গ্রল্থ রচনা 
করেন। জাতীয় আন্দোলনে 'তাঁন বিশেষ উৎসাহ 
ছলেন। সংরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারাদণ্ড হলে 
(১৮৮৩) রাজনোৌতিক কার্ষের অগ্রগাতির জন্য তিনি 
জাতীয় ভান্ডার স্থাপন করেন এবং সংগৃহীত 
অর্থ ভারত-সভাকে প্রদান করেন। বঙ্গ-ভঙ্গ রোধ 

আন্দোলনে এই অর্থ বিশেষ সহায়ক হয়োছল। 
তাঁকে কৃষ্ণনগরের স্বদেশী আন্দোলনের জল্মদাতা 
বলা যায়। ১৯০৫ খু, তান এ স্থানের এক 
মহতাঁ সভার আহবায়ক 'ছিলেন। সামাঁজক 
ব্যাপারে প্রগাতিশশল এবং স্্ী-শিক্ষায় উৎসাহশ 
লেন। কৃষনগরে মৃণালনী বাঁলকা 'বদ্যালয় 
স্থাপন করেন এবং আমৃত্যু তার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার 
বহন করেছিলেন । তান 'সাধারণণ” পান্রকার লেখক 
এবং ভারত-সভার সহ-সম্পাদক 'ছিলেন। 1৮] 

তারাশষ্কর তকর্রয (2-১৫৬.১১৯-১৮৫৪৮) 

কাঁচকুলি- নদীয়া । মধুস্দন চট্রোপাধ্যায়। কাঁলি- 
কাতা সংস্কৃত কলেজের কৃতশ ছান্ন। বহু বুস্তি 
ও পুরস্কার লাভ করেন। ১২ নভেম্বর ১৮৫১ 
খী. বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুপারিশে সংস্কৃত 
কলেজে গ্রল্থাগাঁরকের পদ পান এবং বিদ্যাসাগর 

[নযুস্ত হলে তাঁকে সাব-ইনস্পেক্টর 'নযুন্ত করেন। 
রচিত গ্রন্থ : “ভারতবশিয় স্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা', 
“পশ্বাবলট”, কাদম্বর+ ১৮৫৪, বত্গানুবাদ), 
'রাসেলাস' হেংরেজশীর অনুবাদ)। অত্ন্ত স্বজ্পায়ু 
এই পণ্ডিত ৩০ বছর বয়সের আগেই মারা যান। 
[৪,৭,২৮] 

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যাকস ২৩.৮.১৮৯৮- ১৪, 
৯.১৯৭১) লাভপুর- বীরভূম । হারিদাস। প্রখ্যাত 
সাহাত্যিক। প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে কলি- 
কাতার সেন্ট জৌঁভয়ার্স কলেজে আই.এ. পাঠকালে 
১৯২১ খুশী, অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের 
জন্য অন্তরীণ হন। ১৯৩০ খু, রাজনোতিক 
আন্দোলনে যোগদানের জন্য এক বছর কারাবরণ 



তারাসহল্দরণ 

করেন। ১৯৯৩১ খপ. জেল থেকে বোরয়ে সাহত্যের 
পথে দেশসেবার সঞ্কল্প গ্রহণ করেন। কর্মজীবনে 
প্রথমে কিছাাদন কাঁলিকাতায় কয়লার ব্যবসায় এবং 
পরে কিছুদিন কানপুরে চাকার করেন। ১৯৩৩৩ 

ব. প্তপন্র কবিতা-সঞ্কলন প্রকাশের মাধ্যমে সাহিত্য 
সাধনা শুরু হয়। আমৃত্যু সাহত্য-সাধনায় রত 
থাকেন। তাঁর রাঁচত গ্রন্থের সংখ্যা ১৩০। এছাড়াও 
বাভন্ন সংবাদপন্লাদিতে তাঁর বহু রচনা প্রকাশিত 
হয়েছে। আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ওপন্যাঁসিক 
বালে স্বীকৃতি লাভ করোছিলেন। বাংলা স্াহত্যে 
বশরভুমের লালমাঁট আর তার মানুষকে হাজর 
করেছেন অত্যাশ্চর্য নিপুণতায়। জমিদার বাঁড়র 
সন্তান ব'লে 'সামল্ততন্মের বা জামদারতন্মের 
সঙ্গে ব্যবসায়ীদের যে প্রচণ্ড বিরোধ তা দুচোখ 
ভরে' দেখেছেন। এই দেখার ফলশ্রাতি 'কালল্দ?' 
ও 'জলসাঘর'। বেদে, পট;য়া, মালাকার, লাঠিয়াল, 
চৌকিদার, ডাকহরকরা প্রভৃতি গ্রাম্যচারন্র তারা- 
শত্করের সাহত্য-সম্ভারের প্রধান অংশ জুড়ে 
আছে। পরাধখন ভারতের স্বাধশনতা আন্দোলন, 
যুদ্ধ, দুভিক্ষি, দাঙ্গা, দেশাবভাগ, অর্থনৌতিক 
বৈষম্যের বিস্তার, ধুব সম্প্রদায়ের ক্রোধ, 
আস্থরতা, বিদ্রোহ--এ সব বিষয়ও তাঁর রচনায় 
স্থান পেয়েছে। তাঁর বহু গল্প ও উপন্যাস নাটক 
ও চলচ্চিন্ররূপে সাফল্যলাভ করেছে। "দুইপুরুষ+, 
'কালিন্দী' ও 'আরোগ্য নিকেতন” এ দিক্ থেকে 
উল্লেখযোগ্য । সঠিক ছন্দোবদ্ধ পঙ্ন্তর আদর্শ- 
বাদণ কাঁবতাও মাঝে মাঝে রচনা করেছেন। কাব্য- 
রস ও ভাষা ব্যবহারে 'কবি' উপন্যাসের গানগুল 
স্মরণীয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য অন্যান্য উপন্যাস : 
'াণদেবতা' 'পণ্চগ্রাম” ধাল্লীদেবতা, 'মন্বম্তর” 
'হাঁসুলশবাঁকের উপকথা, প্রভৃতি; ছোটগঞ্প : 

বয়সে কিছ চিন্তও অন্কন করোছিলেন। 'তাঁন 
কাঁলকাতা শরৎ স্সতি পুরস্কার, 
ও জগত্তারণশ স্মৃতিপদক, রবাচ্দ্র পুরস্কার, 
সাহিত্য আকাদেমশ পুরস্কার, পচ্মন্ত্রী ও পরে পদ্ম- 
ভূষণ উপাধি এবং জ্ঞানপশঠ সাহিত্য পুরস্কারও 
প্রাপ্ত হন। ১৯৫২ খু. তান বিধান পাঁরষদের 
সদস্য হন। ৯৯৫৫ খুশী. ভারতীয় প্রতীনাধ দলের 
সদস্য 'হসাবে চীন সফরে যান। ১৯৫৭ খুশী, 
তিল এশীয় লেখকদের সম্মেলনে ভারতায় 
প্রীতীনাধ দলের নেতৃত্ব করেন ও মস্কো সফর 
করেন। তাছাড়া 'তাঁন বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষদের 
সভাপাত ছিলেন (১৯৭০)। 1৪,১৬,২৬] 
তারানংজ্দরীী (১৮৭৮? - ১৯.৪.১৯১৪৮)। [তান 

1বনোদনশর সাহায্যে ১৮৮৪ খপ, 

[৯৯০ ] 

[থিয়েটারে যোগদান করে প্রথমে স্টার থিয়েটারে 
বালকবেশে “চৈতন্যলশলা, নাটকে ও ন্দরলা'য় 
গোপাল চারন্লে আভনয় করেন। তাঁর প্রথম বাঁলকা 
চাঁরন্র 'হারানাধ নাটকে । অমৃতলাল মিন্র তাঁর 
নাট্যাশক্ষক ছিলেন। রামতারণ সান্যালের কাছে 
সঙ্গেখশিত এবং কাশশনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে নৃত্য 
শিক্ষা করেন। ১৮৯৪ খু, চন্দ্রশেখর নাটকে 
শৈবলিনীর ভূমিকায় অভিনয় করে তান বিখ্যাত 
হন। সেখানে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে পারচয় 
হয়। কিছ্যাদন থিয়েটার থেকে অজ্ঞাতবাস করেন। 
পরে গ্িরিশচন্দ্রের প্রস্তাবে দ'রাত্র 'করমোত বাঈ' 
চাঁরন্রে আভিনয় করে ক্রমে বহ থিয়েটারের সংস্পর্শে 
আসেন। দুগেশিনান্দনীতে 'আয়েষা', চন্দ্রশেখরে 

নূজ', বাঁলদানে "সরস্বতী ও রিজিয়া নাটকে নাম- 
ভামকায় তাঁর অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
শেষোস্ত ভূমিকা সম্পর্কে নেতা 'বাঁপন পাল বলেন, 
ইউরোপে আমোরকায় কোন রঙ্গমণ্ে তারার 
'রাজয়ার মত আভনয় দোখান'। ১৯২৫ খুধ, 
শল্পী-জীবনের শেষ পর্যায়ে বাংলা 'থয়েটারে নব- 
যুগের সচনায় শাশরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে জনা 
নাটকে “জনা, ও আলমগীর নাটকে 'ীর্ঘপুরণ, 
চারন্রাঁভনয়ে তানি স্মরণীয় প্রীতিভার স্বাক্ষর 
রাখেন। [৩,৬৬,১৪১] 

গুপ্ত ১৮৫০ -?) সরমহল-- 
বারশাল। দরিদ্র পারবারে জল্ম। ষোল বছর বয়সে 
বারশাল জেলা স্কুল থেকে স্বর্ণপদকসহ প্রবোশকা 
পাশ করেন। কাঁলকাতা মোঁডক্যাল কলেজ থেকে 
১৮৭৮ খু, এল.এম.এস. পাশ করে বাঁরশালে 
চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং জেলার সবন্ত 
সুচিকিৎসকরূপে বিশেষ খ্যাতিমান হন। বিনা 
পারশ্রীমকে তান বহু দরিদ্রের সেবা করেছেন। 
িউানাসপ্যাল কমিশনার ও চেয়ারম্যানরূপে সংক্রা- 
মক রোগণর বাড়তে তান নিজে গিয়ে বিনা ফিতে 
চাকৎসা করতেন। শহরের অন্যতম 'বাঁশস্ট ব্যাস্ত 
হলেও তান প্নাজপুরুূষদের সঙ্গে দেখা করতে 
সম্মত হন 'নি। নিভন্ক, তেজস্বন ও অনাড়ম্বর 
জীবনের এই নেতা বারশালের সকল কাজেই 

কাঁপকাতায় গেলে ৭২ বছর বয়সে 
[তিনি কংগ্নেসের সভাপাঁতির কাজ যোগ্যতার সম্গে 
সম্পাদন করেন। 1৯৪৬] 

চন্ৌপাধ্যান্স ১২৩৯ - ১৩০৩ ব.) 
নবদ্বীপ । শাশিশেখর। কফনগর কলেজে 'শিক্ষা- 
প্রাপ্ত হয়ে প্রথমে সৈনিক 'বিভাঙ্গে নিষুস্ত হন। 



তারণপচরগ ন্যায়বাচস্পাত 

পরে ধিছাঁদন শিক্ষকতা করে অবশেষে সংস্কৃত 

কলেজের অধ্যাপক হন। সমাজ-সংস্কারক তাঁরণী- 
চরণ নবদ্বাঁপ "হিন্দু স্কুল ও তারাস্মন্দরী বালিকা 
[বিদ্যালয়ের প্রাতজ্ঠাতা। “ভূগোল বিবরণ” (১৮৫৩) 

রচায়তা। 18] 

তারিপশচরণ ন্যায়বাচস্পাতি (?- আনু. ১২৮০ 
ব.) ইছাপুর-ঢাকা। বিখ্যাত নৈয়ায়ক পাণ্ডত। 

[ব্চারকুশল ছিলেন। 'তাঁন এবং তাঁর খুল্পতাত 
কাশীকান্ত ন্যায়পঞ্চানন বিক্রমপুর পঁণ্ডিত-সমাজে 
ন্যায়ের প্রাধান্য বরাবর রক্ষা করেছেন। [৯] 

তাঁরণশচরশ বদ্যাবাগশশ। নবদ্বীপের একজন 
প্রধান জ্যোতার্বদ পাঁণ্ডিত। তিনি কৃফনগররাজ 
সতশচন্দ্র রায় ও রাণী ভুবনেশ্বরীর সময়ে বর্তমান 
ছলেন। [৯] 

তাঁরিপশচরণ মনত আনু, ১৭৭২- ১৮৩৭) 
কলিকাতা । দর্গাচরণ। ইংরেজী, উর্দু, 'হচ্দী, 
আরবী ও ফারসী ভাষায় সুপাণ্ডিত ও 'বদ্যোৎ- 
সাহ ছিলেন। কাঁলকাতা স্কুল বুক সোসাইটর 
সভ্য ও পরে সম্পাদক হন। ১৮০১ খী. তান 
ফোর্ট উইীলয়ম কলেজের হন্দুস্থানী বিভাগে 
দ্বিতীয় মুনশশর পদে 'নিষ্যন্ত হন। ১৮০৯ খল. 
[তিনি হেড মনশীর পদ লাভ করেন এবং ১৮৩০ 
খু, পর্য্ত এ পদে আঁধম্ঠিত থাকেন। এ পদে 
থাকা কালেই ৯৮২৮ খড়, জুরী নর্বাঁচিত হয়ে- 
1ছলেন। সরকারী কর্মে অবসর-গ্রহণের পর কাশী- 
রাজের কর্মচারী 'নিষুস্ত হন। রাধাকান্ত দেব ও 
রামকমল সেনের সহষোঁগিতায় হীশপের গল্পের 
অনুবাদ, "নীতিকথা" প্রভাত পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ 
করেন। সম্ভবত ১৮০৩ খু. 010570191 79001196- 

এর অনুবাদ বাংলা, ফারসী ও হন্দুস্থানীতে 
প্রকাশ করেন। 'তাঁন সংস্কৃত কলেজে বাঙালী ও 
হন্দুস্থানশ প্রধান ব্যান্তদের সমবায়ে প্রাতান্ঠিত 
'ধর্মসভাগর 0১৮৩০) সভ্য 'ছিলেন। এই সভা 
মতঈদাহ নিবারণ আইনের বিরোধশ ছিল। সতী- 
দাহের পক্ষে 'তাঁন প্রবন্ধ 'লথেক্ছেলেন। রক্ষণ- 
শীল 'হন্দু ও গৌড়ীয় সমাজের সভ্য িলেন। 
বারাণসীতে মৃত্যু। [৩,৪১৮] 

তাঁরণশচরণ মুখোপাধ্যায় (2-১৮৫৭) খানি- 
সাঁন--হুগলী। ১৮১৬ খী. অর্থোপার্জনের 
উদ্দেশ্যে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ফরাক্কাবাদে যান। 
কর্মজীবনে প্রথমে ডাক মূনশশ ছলেন। পরে 
আ'লগড় ডাকঘরে চাকার গ্রহণ করেন। ১৮০৪ 
খ্ী. তান 'সাঁভল সার্জেন এড্মাণ্ড টিরাটিনের 
অধীনে অশ্ব সরবরাহের ঠিকাদার নিষুস্ত হন এবং 
আঁলগড়েই ম্থায়ভাবে বসবাস শুর করেন। এ 

[ ৯৯৯ ] ভারণী ভ্রাজণশ 

শহরের কাছে তানই প্রথম নীলকুঠি স্থাপন 
করেন। তাছাড়া তাঁর অন্যান্য ব্যবসায়ও 'ছিল। 
এ অণ্ুলে 'তাঁন 'িস্তশর্ণ জমদারীও ক্রয় করে- 
ছলেন। সিপাহশ বিদ্রোহের সময় বৃন্দাবনে পালিয়ে 
যান। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। [৯] 

তাঁরখশচরশ শিরোমণি, মহামছোপাধ্যাক্স (আনু. 
১২২৮-১২৯৭ ব.) দক্ষিণপাড়া-ভোজেশবর- ঢাকা 
বেত. ফরিদপুর)। বৈদ্যনাথ 'বিদ্যারয় ভট্রাচার্য। 
লব্ধপ্রাতষ্ঠ পাঁণ্ডতকুলে জন্ম। তাঁরই উধর্যতন 
পণ্চমপ্রুষ 'ছলেন অমরকোষের 'বখ্যাত টপকাকার 
রঘুনাথ 'শরোমাঁণ চকুবর্ী। তান 'বক্রমপুর 
পুরাপাড়া-নিবাসী বিখ্যাত স্মার্ত দীননাথ ন্যায়- 
পণ্ঠাননের নিকট সমগ্র নব্যস্মাত অধ্যয়ন করেন ও 
শক্ষাশেষে ণশরোমাণ' উপাধি লাভ করেন। তারপর 
[তান নিজ বাড়িতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা 
শুরু করেন। সেকালে তাঁর অধ্যাপনার খ্যাত 
দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। একবার নব- 
দ্বীপে সমস্ত পণ্ডিত-সমাজের মিলত 'বিচার- 
সভার অনৃজ্ঞানে বচারে জয়লাভ করে 'তাঁন 
পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের পদ্বতীয় রঘুনন্দন, নামে 
আঁভাহত হন। ১৯৮৮৭ খুশী, সর্বপ্রথম প্রদত্ত 
'মহামহোপাধ্যায়। উপাঁধ প্রাপকদের মধ্যে তান 
অন্যতম। তিনি কোন গ্রল্থ রচনা করেন 'ন; 
িল্তু তাঁর রচিত নব্যস্মাতিশাস্র-সম্বম্ধীয় বিশেষ 
পান্রকা পূর্বঙ্গে ছান্র-পরম্পরায় এখনও প্রচালত 
আছে। 1১,১৩০] 

তাঁরণণ দেবী (১৯শ শতাব্দী) বরদা পরগনা 
-মেদিনপুর। শিবদুর্গা-বিষয়ক বহু সঙ্গাঁতের 
তিনি রচয়িত্র। 18] 

তারণীপ্রসম্ন মজ?মদার €(১৯.৫.১৮৯২ - ১৫, 
৬.১৯১৮) কাশশীনগর-ান্রপুরা। নবীনচন্দ্ু। তান 
গুপ্ত বিপ্লবী দলের প্রথম শ্রেণীর সভ্য 'ছিলেন। 
গ্রেপ্তার এড়াতে বহ্াদন আত্মগোপন করোছিলেন। 
পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য কুমিল্লার এক 
বাঁড় ঘেরাও করলে প্যালসকে ফাঁকি দিয়ে তিনি 
একাঁট রিভলবার ও একটি পিস্তলসহ সরে পড়েন। 
পুনর্বার কালকাতায় ভবানীপ7রের বাঁড়তে প্াঁলস 
ধরতে এলে দোতলা থেকে লাফিয়ে পড়ে পা 
ভাঙ্গেন, কিন্তু খোঁড়া ভিক্ষুকের করে 
পুলিস বেষ্টনী থেকে চলে যেতে সক্ষম হন। 
এরপর ঢাকায় আত্মগোপন করেন। সেখানে ফলতা 
বাজারের এক বাঁড়তে অনুসম্ধানী প্ীলসের সঙ্গে 
সম্মুখ সংঘর্ষে তিনি আহত হন এবং এ দিনই 
মারা বান। [৪২,৭০,১২৭) 

তারণশ জ্রা্ণশী। পাঁচালশী রচায়তশ। রচিত 
পাঁচালণীগ্রষ্থ : 'সৃবচনীর ভ্রতকথা'। [১৯] 



তারাসহল্দর? 

করেন। ১৯৩১ খু. জেল থেকে বোরয়ে সাহিত্যের 
পথে দেশসেবার সঙ্কষ্প গ্রহণ করেন। কর্মজীবনে 
প্রথমে কিছুদিন কাঁলকাতায় কয়লার ব্যবসায় এবং 
পরে কিছুদিন কানপুরে চাকরি করেন। ১৩৩৩ 
ব. শন্রপত্র” কবিতা-সঞ্কলন প্রকাশের মাধ্যমে সাহত্য 
সাধনা শুরু হয়। আমত্যু সাহত্য-সাধনায় রত 
থাকেন। তাঁর রাঁচত গ্রন্থের সংখ্যা ১৩০। এছাড়াও 
বিভিন্ন সংবাদপল্লাদতে তাঁর বহু রচনা প্রকাশিত 
হয়েছে। আধ্দীনক কালের অন্যতম শ্রেম্ভ গপন্যাঁসক 
ব'লে স্বীকতি লাভ করোছিলেন। বাংলা সাহত্যে 
বীরভূমের লালমাঁটি আর তার মানুষকে হাঁজর 
করেছেন অত্যাশ্র্য নিপুণতায়। জাঁমদার বাঁড়র 
গল্তান ব'লে 'সামল্ততল্মের বা জাঁমদারতন্মের 
সঙ্গে ব্যবসায়ীদের যে প্রচণ্ড বিরোধ তা দু'চোখ 
ভরে' দেখেছেন। এই দেখার ফলশ্রুুতি “কািন্দশ' 
ও 'জলসাঘর, । বেদে, পট;য়া, মালাকার, লাঠিয়াল, 

আছে। পরাধীন ভারতের স্বাধশনতা আন্দোলন, 
যুদ্ধ, দুভিক্ষি, দাঙ্গা, দেশাঁবভাগ, অর্থনৌতিক 
বৈষম্যের নির্লজ্জ বিস্তার, যুব সম্প্রদায়ের ক্রোধ, 
আঁস্থরতা, 'বিদ্রোহ--এ সব বিষয়ও তাঁর রচনায় 
স্থান পেয়েছে। তাঁর বহু গল্প ও উপন্যাস নাটক 
ও চলচ্চিত্ররূপে সাফল্যলাভ করেছে । 'দুইপুরুষ', 
'কালিম্দী” ও “আরোগ্য নিকেতন" এ দিক থেকে 
উল্লেখযোগ্য । সঠিক ছন্দোবদ্ধ পঙ্ন্তর আদর্শ- 
বাদী কাঁবতাও মাঝে মাঝে রচনা করেছেন। কাব্য- 
রস ও ভাষা ব্যবহারে কাব, উপন্যাসের গানগুঁল 
স্মরণীয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য অন্যান্য উপন্যাস : 
'গণদেবতা', "পঞ্চগ্রাম', ধান্রীদেবতাগ এমন্বষ্তর, 
'হাঁসলীবাঁকের উপকথা” প্রভাতি ; ছোটগঞ্প : 
“সকাল” 'বেদেনী', 'ডাকহরকরা, প্রভাতি। শেষ 
বয়সে কিছ চিত্রও অঞ্কন করোছলেন। [তান 
কাঁলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের শরৎ স্মাঁতি পুরস্কার, 
ও জগত্তারণী স্মৃতিপদক, রবীন্দ্র পুরস্কার, 
সাহিত্য আকাদেমশ পুরস্কার, পদ্মশ্রী ও পরে পদ্ম- 
ভূষণ উপাধি এবং জ্ঞানপীঠ সাহত্য পুরস্কারও 
প্রাপ্ত হন। ১৯৬২ খু. তান 'িবধান পারষদের 
সদস্য হন। ১৯৫৫ খু. ভারতীয় প্রাতাঁনাধ দলের 
সদস্য হিসাবে চন সফরে যান। ১৯৫৭ খুব, 
তাসখন্দে এশীয় লেখকদের সম্মেলনে ভারতশয় 
শ্রতীনাঁধ দলের নেতৃত্ব করেন ও মস্কো সফর 
করেন। তাছাড়া 'তাঁন বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষদের 
সভাপাঁত ছিলেন (১৯৭০) (৪,১৬,২৬] 

তায়াসল্দরশ (১৮৭৮ ? - ১৯.৪.১৯৪৮)। তান 
আভনেতশ িলোদনশর সাহায্যে ১৮৮৪ খখ. 

[ ৯৯০ ] তারণশচরণ চত্বোপাধ্যায় 

থিয়েটারে যোগদান করে প্রথমে স্টার থিক্সেটারে 
বালকবেশে চৈতন্যর্পীলা' নাটকে ও "সরলা 
গোপাল চরিত্রে অভিনয় করেন। তাঁর প্রথম বাঁলকা 
চরিত 'হারাঁনাধ' নাটকে । অমৃতলাল 'মন্র তাঁর 
নাট্যাশক্ষক 'ছিলেন। রামতারণ সান্যালের কাছে 
সঙ্গেঁত এবং কাশাীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে নৃত্য 
শিক্ষা করেন। ১৮৯৪ খু, চল্দ্রশেখর নাটকে 
শৈবালনীর ভূমিকায় আভনয় করে তান বিখ্যাত 
হন। সেখানে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে পাঁরচয় 
হয়। িছাাঁদন 1থয়েটার থেকে অজ্জাতবাস করেন। 
পরে গারশচন্দ্রের প্রস্তাবে দু'রাত্র 'করমোতি বাঈ' 
চরিন্রে আঁভনয় করে ক্রমে বহু থিয়েটারের সংস্পর্শে 
আসেন। দুগেশনান্দনীতে 'আয়েষা” চন্দ্রশেখরে 
“শৈবালনন”, হরিশ্চন্দ্রে 'শৈব্যা” রামানুজে 'রামা- 
নূজ', বাঁলদানে 'সরস্বত' ও রিজিয়া নাটকে নাম- 
ভূমিকায় তাঁর আঁভনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
শেষোন্ত ভূমিকা সম্পর্কে নেতা 'বাপন পাল বলেন, 
ইউরোপে আমোরকায় কোন রঙ্গমণ্ে তারার 
রাজয়ার মত আভনয় দোখান'। ১৯২৫ খু, 
1শজ্পশ-জীবনের শেষ পর্যায়ে বাংলা 1থয়েটারে নব- 
যুগের সূচনায় 'শীশরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে জনা 
নাটকে 'জনা' ও আলমগণর নাটকে 'া্দপুরণ, 
চরল্রাভিনয়ে তান স্মরণীয় প্রাতভার স্বাক্ষর 
রাখেন। 1৩,৬৫,১৪১] 

তাঁরণশকুমার গ7প্ত (১৮৫০ -2) সরমহল-- 
বাঁরশাল। দাঁরছু পরিবারে জল্ম। ষোল বছর বয়সে 
বাঁরশাল জেলা স্কুল থেকে স্বর্ণপদকসহ প্রবোশকা 
পাশ করেন। কাঁলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে 
৯৮৭৮ খওী, এল.এম.এস. পাশ করে বাঁরশালে 
চাকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং জেলার সবশ্তি 
সুচিকংসকরূপে বিশেষ খ্যাতমান হন। বিনা 
পারশ্রীমকে তন বহু দাঁরদ্রের সেবা করেছেন। 
মউনাসপ্যাল কাঁমশনার ও চেয়ারম্যানরূপে সংক্রা- 
মক রোগীর বাড়তে তান নিজে শিয়ে বিনা ফিতে 
চিকংসা করতেন। শহরের অন্যতম 'বাশিম্ট ব্যান্ত 
হলেও তান প্নাজপুর্ষদের সঙ্গো দেখা করতে 
সম্মত হন নি । নিভশক, তেজস্বী ও অনাড়ম্বর 
জীবনের এই নেতা বাঁরশালের সকল কাজেই 

র দত্তের সহকর্মী এবং বাঁরশাল 
কংগ্রেসের সহ-সভাপাঁতি 'ছিলেন। চিকিৎসার জন্য 
অশ্িবনশকুমার কলিকাতায় গেলে ৭২ বছর বয়সে 
[তান কংগ্রেসের সভাপাঁতির কাজ যোগ্যতার সম্গে 
সম্পাদন করেন। 0৯৪৬] 

তারখীচরণ চক্োপাধ্যাক্স (১২৩১ - ১৯৩০৩ ব.) 
নবদ্বীপ । শশিশেখর। কৃফনগর কলেজে 'শক্ষা- 
শ্রাপ্ত হযে প্রথমে সৈনিক 'বিভাগে নিষুন্ত হন। 



ভারণণচরণ নযায়বাচস্পাঁত 

পরে ফিছুঁদন শিক্ষকতা করে অবশেষে সংস্কৃত 

কলেজের অধ্যাপক হন। সমাজ-সংদ্কারক তারিণী- 

চরণ নবদ্বীপ হিন্দ স্কুল ও তারাস্মন্দরী বাঁলকা 
[বিদ্যালয়ের প্রাতজ্ঠাতা। “ভূগোল বিবরণ (১৮৫৩) 

'ভুগোল প্রকাশ, "ভারতের হীতহাস, প্রভাত গ্রন্থের 
প্লচায়তা। 15] 

তারিণশচরণ ন্যায়বাচস্পাঁত (?- আনু. ১২৮০ 
ব.) ইছাপুর--ঢাকা। বিখ্যাত নৈয়ায়ক পাঁণ্ডত। 
[িচারকুশল ছিলেন। তান এবং তাঁর খ্নল্পতাত 
কাশণকান্ত ন্যায়পণ্টানন বিক্রমপুর পাঁণ্ডত-সমাজে 
ন্যায়ের প্রাধান্য বরাবর রক্ষা করেছেন। [৯] 

তাঁরণণচরণ গবিদ্যাবাগশীশ । নবদ্বীপের একজন 
প্রধান জ্যোতার্বদ পাঁণ্ডত। তিনি কৃষণনগররাজ 
সতনশচন্দ্র রায় ও রাণণী ভুবনেশ্বরীর সময়ে বর্তমান 
'ছিলেন। [১] 

তারশশচরণ মন আনু. ১৭৭২- ১৮৩৭) 
কালকাতা। দুর্গাচরণ। ইংরেজী, উদ্দদ, 'হিম্দশ, 
আরব ও ফারসী ভাষায় সুপাঁণ্ডত ও 'বিদ্যোৎ- 
সাহী ছিলেন। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির 
সভ্য ও পরে সম্পাদক হন। ১৮০১ খু, তান 
ফোর্ট উইালয়ম কলেজের 'হন্দুস্থানী বিভাগে 
দ্বিতীয় মুনশশর পদে 'নযান্ত হন। ৯৮০৯ খত, 
[তিনি হেড মুনশীর পদ লাভ করেন এবং ১৮৩০ 
খা, পন্তি এ পদে আঁধাম্ঠিত থাকেন। এ পদে 
থাকা কালেই ১৮২৮ খু, জুরী 'িনর্বাচত হয়ে- 
ছিলেন। সরকারধ কর্মে অবসর-গ্রহণের পর কাশশ- 
রাজের কর্মচারী 'নিষুন্ত হন। রাধাকান্ত দেব ও 
রামকমল সেনের সহবোগতায় ইঈশপের গল্পের 

অন্যবাদ, ননীতিকথা" প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ 
করেন। সম্ভবত ১৮০৩ খুশী, 01161/151 720001151- 

এর অন্যবাদ বাংলা, ফারসী ও হন্দুস্থানীতে 
প্রকাশ করেন। 'তাঁন সংস্কৃত কলেজে বাঙালী ও 
হন্দুস্থানী প্রধান ব্যান্তদের সমবায়ে প্রাতাঙ্ঠত 
'ধরমসিভার ০১৮৩০) সভ্য ছিলেন। এই সভা 
সতীদাহ নিবারণ আইনের বিরোধী ছিল। সতশ- 
দাহের পক্ষে 'তিনি প্রবন্ধ 'লখেচ্ছেলেন। রক্ষণ- 
শীল 'হন্দু ও গৌড়ীয় সমাজের সভ্য ছিলেন। 
বারাণসীতে মততযু। [৩,৪১৮] 

তারিশশচরণ অখোপাধ্যায় (2-১৮৫৭) খাঁন- 
সানি-হুগলী। ১৮১৬ খুশি, অর্থোপার্জনের 
উদ্দেশ্যে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ফরাক্কাবাদে যান। 
কর্মজীবনে প্রথমে ভাক মূনশী ছলেন। পরে 
আলিগড় ডাকঘরে চাকার গ্রহণ করেন। ১৮০৪ 
খু. তান 1সাঁভল সাজেন এড্মাণ্ড 'টারাটনের 
অধীনে অশ্ব সরবরাহের ঠিকাদার নিষুস্ত হন এবং 
আলখড়েই স্থাঁয়ভাবে বসবাস শুরু করেন। এ 

[ ৯৯৯ ] তারণী ভ্রাঙ্গণশ 

শহরের কাছে 'তাঁনই প্রথম নালকুঠি স্থাপন 
করেন। তাছাড়া তাঁর অন্যান্য ব্যবসায়ও ছিল। 
এ অণুলে তান বিস্তীর্ণ জামদারীও ক্লয় করে- 
ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় বৃন্দাবনে পালিয়ে 
যান। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। [৯] 

তারিপণীচরণ শিরোমণি, মহামহোপাধ্যাযস আন. 
১২২৮-১২৯৭ ব.) দক্ষিণপাড়া-ভোজেশ্বর--ঢাকা 
বেত ফাঁরদপুর)। বৈদ্যলাথ 'বদ্যারত্র ভট্টাচার্য । 
লব্ধপ্রীতম্ভ পাঁণ্ডতকুলে জল্ম। তাঁরই উধর্বতন 
পণ্চমপুরুষ 'ছলেন অমরকোষের বিখ্যাত টণকাকার 
রঘ্দনাথ 'শিরোমাঁণ চরুবতশী। 'তাঁন 'বক্রমপুর 
পৃরাপাড়া-নবাসণ বিখ্যাত স্মার্ত দশননাথ ন্যায়- 
পণ্টাননের নিকট সমগ্র নব্স্মাতি অধায়ন করেন ও 
শিক্ষাশেষে শশরোমাঁণ' উপাধি লাভ করেন। তারপর 
তান নিজ বাড়তে চতুষ্পাঠ স্থাপন করে অধ্যাপনা 
শুরু করেন। সেকালে তাঁর অধ্যাপনার খ্যাঁত 
দেশের সর্ব ছড়িয়ে পড়োছিল। একবার নব- 
দ্বীপে সমস্ত পাণ্ডিত-সমাজের 'মালিত 'বিচার- 
সভার অনুষ্ঠানে বিচারে জয়লাভ করে তানি 
পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের পদ্বতীয় রঘুনন্দন নামে 
আঁভাহত হন। ১৮৮৭ খু, সর্বপ্রথম প্রদত্ত 
'মহামহোপাধ্যায় উপাঁধ প্রাপকদের মধ্যে 'তাঁন 
অন্যতম। তিনি কোন গ্রন্গ রচনা করেন 'নি; 

পশ্রিকা পূর্ববজ্ছে ছাত্র-পরম্পরায় এখনও প্রচালিত 
আছে। 1১,১৩০] 

তাঁরণশ দেবী (১৯শ শতাব্দী) বরদা পরগনা 
-মোদনীপুর। শিবদুর্গ-বিষয়ক বহু সঙ্গীতের 
তিন রচায়ন্রী। [8] 

তারণশপ্রসম্ন মজনদদার (৯৯.৫.৯৮৯২ - ১৫. 
৬.১৯১৮) কাশশনগর--ন্িপুরা। নবীনচন্দ্রু। তান 
গুপ্ত 'বিশ্লবী দলের প্রথম শ্রেণীর সভ্য ছিলেন। 
গ্রেপ্তার এড়াতে বহুদিন আত্মগোপন করোছিলেন। 
পুলস তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য কুমিল্লার এক 
বাঁড় ঘেরাও করলে পাালসকে ফাঁক দিয়ে তিনি 
একটি রিভলবার ও একটি পিস্তলসহ সরে পড়েন। 
পুনর্বার কাঁলকাতায় ভবানীপুরের বাড়তে পাীলস 
ধরতে এলে দোতলা থেকে লাঁফয়ে পড়ে পা 
ভাঙ্গেন, কিন্তু খোঁড়া ভক্ষুকের করে 
পুলিস বেষ্টনী থেকে চলে যেতে সক্ষম হনদ। 
এরপর ঢাকায় আত্মগোপন করেন। সেখানে ফলতা 
বাজারের এক বাঁড়তে অনুসন্ধান পাঁলসের সঙ্গে 
সম্মুখ সংঘর্ষে তান আহত হন এবং এ দলই 
মারা যান। 1[৪২,৭০,১২৭] 

তারণশশী রক্ছেণী। পাঁচালী রচাঁয়ঘ্শী। রচিত 
পাঁচালীগ্রল্থ : 'সুবচনশর বরতকথা'। 1১] 



তারিণণখ সেন 

তাঁরণশ সেন। ৮ম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম 

প্রচারের জন্য বঞ্গদেশ থেকে িব্বতে যান। তাঁর 

রচিত বৌোন্ধধর্ম-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ আছে। [১৯] 

তাহির শহম্মদ | সঙ্গণতজ্ঞ ও সঞ্গীত-রচায়তা। 

প্রাচপন সঞ্গীতের ইীতিহাসমূলক গ্রন্থ 'রাগনামা'য় 

তাঁর রচনা আছে। গ্রন্থাঁটতে প্রাচীন রাগ ও তালের 

জন্ম, গৎ, রাগের ধ্যান এবং প্রত্যেক রাগ অনযায়ী 

এক-একটি গ্রান লিপিবদ্ধ আছে। ধ্যানগ্যাল 

সংস্কৃত ভাষা থেকে গৃহশত হলেও নীচে তার 
বঙ্গানুবাদ দেওয়া আছে। এই গ্রন্থে সানবিজ্ট 
গ্ানগদলির ভাঁণতায় তাঁহর মহম্মদ ছাড়া “আলা 
মিঞা” ও 'আলাওলে'র নাম পাওয়া যায়। [৯] 

তিতভুমশর (১৭৮২-১৮৩১) হায়দরপুর 
বোদুরয়া থানা) চাঁত্বশ পরগনা । অন্য নাম 
মগর 'িশার আলশ। জমির দখল ও শোষণ ব্যবস্থার 
ধবরুদ্ধে তৎকালীন স্বাভাবিক প্রাতরোধ আন্দো- 
লনের নেতা এই কৃষক-সন্তান প্রথম যৌবনে লাশ্ি- 
খেলা, আঁসিচালনা শিখে পালোয়ানরূপে জাঁমদার 
বাড়তে চাকরি করা কালে দাঙ্গার অপরাধে 
কারাবাস করেন। কারামান্তর পর মক্কায় যান। 
সেখানে ওয়াহাবী নেতা সৈয়দ আহম্মদের কাছে 
ওয়াহাবী আদর্শে দশীক্ষত হয়ে দেশে ফেরেন এবং 
বারাসত অণ্ুলকে কেন্দ্র করে চব্বিশ পরগনা, 
নদীয়া, যশোহর ও ফরিদপুরের এক বিস্তীর্ণ 
অণ্চলে ওয়াহাবী ধর্মমত অনুসারে ইসলামের 
সংস্কার সাধনের জন্য প্রচার শুরু করেন। ক্রমে 
দরিদ্র চাষী ও তাঁতি-সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁর অনু- 
গাম হয়ে ওঠে। এইভাবে নিজের শাল্তবৃদ্ধ করে 
তিনি নাজ অণ্চল থেকে আমির কর আদায় ও 
নীলকরদের উৎসাদন করেন। 'মিস্কিন শাহ নামে 
একজন ফাঁকর 'তিতুমীর়ের সঙ্গে যোগ দেওয়ার 
ফলে তান আরও শান্তশালী হয়ে ওঠেন। ক্রমে 
স্থানীয় জামদারদের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয়। 
পংড়ার জামদার বাড়ি আক্রমণ করে তিনি বিফল 
হন। পরে টাকী ও গোবরভাঙ্গার জমিদারদের 
নকট 'তাঁন কর দাঁব করেন । গোবরডাঙ্গার জাম- 
দারের প্ররোচনায় মোল্লাহাঁটর কুঠিয়াল ডোভস 
সাহেব তাঁকে দমন করতে গিয়ে পরাজিত হন। 
গোবরা-গোবিদ্দপুয়ের জামদারও এক সংঘর্ষে 
নিহত হন। বারাসতের সাহেব কালেন্র তিতুকে 
দমন করতে এসে পরাজিত হন ও একজন দারোগা 
ীনহত হয়। এই জয়ের ফলে তাঁর সাহস বাদি 
পায়। তান নামক স্থানে 
এক বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করে পাঁচশত অনুগামশ 
সহ বান করতে থাকেন এবং নিজেকে স্বাধশন 
বাদশাহ- ঘোষণা করে শাসন চালাতে থাকেন। এই 

[ ৯৯২ ] তিনকাঁড় চট্টোপাধ্যায় 

সময় কয়েকাঁটি ইংরেজ আক্রমণ প্রাতহত করেন। 
১৪ নভেম্বর ১৮৩১ খী. কলিকাতা থেকে বে 
সৈন্দল আসে তারাও 'ততুমীরের কাছে পরাজত 
হয়। অবশেষে ইংরেজরা অশ্বারোহী সৈন্য ও 
কামানের সাহায্যে তিতুর দুর্গ ধৰংস করায় এই 
বদ্রোহ দামত হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে তিতুমীর নহত 
হন এবং তাঁর ভাগনেয় ও সেনাপাঁত মাসুনের 
ফাঁস হয়। ইতিহাসে এই বিদ্রোহ ব্রিটিশ ভারতে 
গণাবক্ষোভ বলে বার্ণত হয়েছে। কলাঁভন নামক 
ইংরেজ তাঁর 'িরপোর্টে বলেছেন--বিক্ষোভের মূল 
কারণ হচ্ছে 'জামদারদের ক্ষমতালিপ্সা ও যে কোনও 
অজূহাতে শোষণ'। করের বোঝা থেকে মান্ত 
পাবার জন্য সাধারণ চাষীরা বিদ্রোহের জন্য উন্মুখ 
িল। 'ততুমীর তাদের নেতৃত্ব 'দয়ে গণশান্তকে 
সংহত করতে চেয়োছিলেন। [১,৩,৭,২৫,২৬,৫৪, 
&৫,৬৬] 

1তনকাঁড় আনু. ১৮৭০ - ১৯১৭) কাঁল- 
কাতা। বারবাঁনতার ঘরে জন্ম। খিয়েটারের প্রাত 
বাল্যাবাধ আকর্ষণ 'ছিল। পবন্বমগ্গল' নাটকে 
(১৮৯৬) নির্বাক সখাঁর ভূমিকায় প্রথমে চ্টারে 
যোগ দেন। এরপর বাঁণা থিয়েটারে “মীরাবাঈ” 
নাটকে নামভূঁমিকায় অভিনয় করেন। 'নজের 
সম্বন্ধে রচনায় বলেন, 'এই সময় মাঁহনা ছল কুঁড় 
টাকা। কোন ধনী ব্যন্তর আশ্রয়ে মাসিক দুশো 
টাকায় থাঁকবার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করার জন্য 
নিজ মাতা কর্তৃক প্রহ্ৃত হই'। ক্রমে এমারেজ্ড 
থিয়েটার ও সীট থিয়েটারে আভনয় করেন। 
শিরিশচন্দের আহবানে মনার্ভা থিয়েটারে এসে 
লোড ম্যাকবেথের ভূমিকায় অভিনয় করে ৫২৮.১. 
১৮৯৩) তান 'বখ্যাত হন। এরপর মুকুলমুঞ্জরা 
নাটকে ততারা'র ভূমিকায় আঁভনয় করে 'শ্ারশ- 
চন্দ্রের আঁভিনন্দন পান--বঙ্ঞগরঙ্ঞামণ্ডে শ্রীমতী 
1তিনকাঁড়ই এখন সবর্্রেষ্ত আভিনেনরশ” । ক্রমে "জনা, 

করেন। দীর্ঘধাদন রষ্গালয়ে সম্মানিত প্রধানা আঁভি- 
নেত্রী ছিলেন। জাবনে বহু অর্থ উপার্জন করেছেন, 
আবার দানও করেছেন। তাঁর দুখান বাঁড় তিনি 
বড়বাজার হাসপাতালকে উইল করে দিয়ে যান॥ 
[৬৫,১৪২] 

আশেপাশে আখড়া স্থাপনের দায়িত্ব গ্রহন করেন। 
আই আখড়া স্বাপন ও ফরাঙ্গশ কাগজে ভারতীয় 
সংবাদ প্রকাশ করার জন্য ইংরেজ সরকারের কোপ- 



চিনকাঁড় বঙ্দ্যোপাব্যর 

দম্টিতে পড়ে সাত বছর পাঁশ্ডচেরীতে পাঁলয়ে 
থাকতে বাধ্য হন। পরবতী কালে স্থাঁয়িভাবে গুপ্ত- 
সামাত প্রাতষ্ঠিত হলে 'তাঁন আত বৃদ্ধ বয়সে 
তাঁর পূত্রসহ সেই সাঁমাততে যোগ দয়োছলেন। 
ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের তানি ভাঁগনেয়। 1৫৬] 

বন্দ্যোপাধ্যাক্স। ১২৮৯ ব. ফরাসী 

চন্দননগর থেকে প্রকাশিত পপ্রজাবন্ধন পান্রকার 

সম্পাদক ছিলেন। ইংরেজ সরকারের কাজের সমা- 
লোচনা করার ফলে কর্মচ্যুত হন। ১৮৮৬ খন. 
ফরাসী আইনের অন্দবাদ প্রকাশ এবং কয়েকাঁট 

শিশুপাঠ্য পু্তক রচনা করেন। 1[১,৪] 
1তনকাঁড় মুখোপাধ্যায় (১৮6৫৪ - ৯৯৩৪)। 

খ্যাতনামা কাঁব। রচিত 'শাশিপ্রভা” নাটকটি এক- 

কালে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল। প্রভাতী” সংবাদ- 
পররট তাঁর সুযোগ্য সম্পাদনায় 'বশেষ প্রাতষ্ঠা 

লাভ করে। িছাদন “বসুমতশ, পান্তকার সম্পা- 
দকণশয় 'বভাগে কাজ করেন এবং কয়েক বছর 
'বঙ্গবাস+' পাল্রকার সম্পাদক 'ছিলেন। এছাড়াও 
ধবাভন্ন পন্র-পা্রকার সঙ্গে স্াহাত্যক যোগাযোগ 
ছিল। [১১৬] 

ভুলসশী চক্রবতশী (১৮৯৯ - ১১.১২-১৯৬১) 

আভনয় এবং স্গোে সঙ্গে শরশরচচনও করতেন। 

প্রাসম্ধ 'বোসেজ্ সাকাসে' যোগ দিয়ে 'কছনাদন 
এরপর জ্যেক্ভতাতের 

ছাঁব ও নাটকের সংখ্যা 'তনশতাধক। কৌতুকাঁভি- 
নেতা 'হসাবে তাঁর সমকক্ষ তখন প্রায় ছিলই না। 
সত্যজিৎ রায় পারচাঁলত 'পরশ পাথর? চলাচ্চত্রে 
প্রধান ভূমিকায় তাঁর আঁভনর় বাঙলার আভিনয়- 
জগতে স্মরণীয়। [১৯৭] 

ভুলসাচন্দ্র গোষ্বাজশ (৯১৮.৬.১৮৯১৮ - ১৯৫৭) 
শ্রীবামপৃর--হুগলশ। পিতা রাজা িশোরীলাল 
বে্গল গভর্নরের এক্ার্জীকউাঁটভ কাউীল্সলের 
প্রথম ভারতীয় সভ্য ছিশেন। ১৯১৭ খই. তান 
কাঁলকাতা সেল্ট জোভিয়ার্স স্কুল থেকে সিনিয়র 
কোম্রজ পরণক্ষা পাশ করে ইংল্যাশড যান এবং 
১৯১১৯ খুশ. অক্সফোর্ড ইউনিভাঁসশট থেকে 
স্নাতক পরণক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২১ খদ. ব্যারি- 
স্টার হন। গ্রশক, ল্যাটিন ও জার্মান ভাষায়ও দক্ষ 
ছিলেন। দেশে ফিরে কিছ-দন তান কাঁজকাতা 
হাইকোর্টে আইন ধাবসায় করেন। পরে দেশবস্ধু 
চিন্তরজনের আহবানে আইন বারপাঞ তাযাগ করে 

৯৩ 

7 ৬৬৯৩ ] ভুলসী লাহড়ী 

জাতাঁয় আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯২৩ খঃস, 
স্বরাজ্য পার্টতে যোগ দিয়ে ভার ধুখপনন ফয়- 
ওয়ার্ড পার্নকার সম্পাদক হন এবং দল পার- 
চালনায় চিত্তরঞ্জনকে সব রকম সাহায্য করেন। 
১৯২৩ খী. তিনি কেন্দ্রীয় লোজসলোটিভ 
আআসেমূক্রীতে নির্বাচিত হন এবং সেখানে স্বরাজ্য 
পাট প্রধান হুইপ ও 1বরোধশ পক্ষের ডেপুটি 
লশডার ছিলেন। বন্তা 'হসাবে অসাধারণ খ্যাতি 
লাভ করেন। তাঁর সম্বন্ধে সরকার পক্ষের একজন 
বলেছিলেন, 4055 8০110161098 ৮/10) ৪৫2 0৯০. 
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০০০1৩০.” 'চত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর 'তাঁন সুভাষ- 
চন্দ্রের সঙ্গে কাজ করেন। ১৯৩২ খপ. 'তাঁন 
কমন্যনাল এশয়াডের বিরোধিতা করে 
যে বিশাল সভা ডাকেন তার সভাপাঁতত্ব করোছিলেন 
রবীন্দ্রনাথ । ১৯৩৭ খ্ী. তান বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
সভায় নির্বাচিত ও কংগ্রেস দলের ডেপুটি লীডার 
হন। ১৯৪৩ খওশ. তিনি মাঁজমুগ্দিন মাল্পসভায় 
অর্থমল্লী হিসাবে যোগ দেন। দেশাবভাগের 
বিরোধশ ছিলেন। ১৯৪৭ খুশ. দেশ বিভন্ত হয়ে 
স্বাধীন হলে তান মর্মাহত হন এবং কংগ্রেস 
ছেড়ে সত্যরঞ্জন বক্সী গঠিত “শসন্থোঁসস” দলে 
যোগ দেন। ১৯৫২ খপ, সাধারণ নির্বাচনে লোক- 
সভার আসনের জন্য প্রাতব্বান্থতা করে পরাজিত 
হন। এর পরই তান রাজনশীতি থেকে অধর 
নেন। বর্ণ প্রথা, অস্পশ্যতা প্রভাতি সামাজিক 
কুসংস্কারের বিরোধী ছিলেন। কৃষকদের অর্থ- 
নৌতিক উন্নতাঁধধান, ভূমি সংস্কার আন্দোলন, 
পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার ও চ্রণ-্বাধীনতাগ্প তান 
পক্ষপাতী 'ছিলেন। বহু শিক্ষা-প্রাতষ্ঠানের পঞ্গে 
তাঁর যোগাযোগ ছিল। [১২৪] 

তুলসী লাহিদ্বী (১৮৯৭ - ১৯৫৯) নলডাঙা 
-যংপুর । সংরেল্দ্নাথ। জমিদার পারধারে জল্ম। 
বি.এব-এল, পাশ করে রংপুরে ওষালাতি শন 
করেন। ছোট বেলা থেকেই সঙ্গীতেক্স প্রাত তাঁর 
অনুরাগ 'ছিল। ১৯২৮ খপ, কর্গিকাতার আঁলি- 
পুর কোর্টে ওকালাতি কয়তে এলে, তাঁর রচিত 
দুশট গানের রেকর্ড করেন জমির স্দিন খাঁ। তাঁর 
এই প্রাতভার জন্য তান এইচ.এমভি, ও মেগা" 
ফোনে সঙ্গীত পরিচালকের পদ লাভ করেন। ক্রমে 
আইনের পেশা ছেড়ে শিজ্পজগতের সঙ্গে জাড়ত 
হন। চিন্রজগতে প্রথম প্রবেশ নির্ধাক যুগে । মণ্ট- 
চিন্নাভিনেতা, নাট্যকার ও চির-পাকর্িচালক গিহপাবে 
প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। গণ্ঠাশটিন্ও বোঁশি 
ছারতে আতনয় করেম। 'দখদর ইমান ও “ছেড়া 



তেজলানন্দ গ্যাদী 

তার" এই দুশট নাটক লিখে নাট্যকার হিসাবে 
প্রতিষ্ঠিত হন। উন্ত নাটক দু"থান বাস্তব জীবনের 
ভিত্তিতে নাট্যসাহত্য রচনায় নূতন পরণক্ষা- 
ণনরীক্ষার গোড়াপত্তনে সহায়তা করে। 'মাণিকাণ্চন', 
“একটি কথা", 'মায়া-কাজল', “সাবিত্রী”, “বেজায় 
রগড়', এরক্তা”, ঠিকাদার, 'মহাসদ্পদ', 'চোরাবালি।, 
'সরবহারা” 'পাঁথক' প্রভাতির রচায়তা হিসাবে 'তাঁন 
প্রসিদ্ধ । 1৯৭] 

তেজসানন্দ, স্বামী (১৮৯৬ ?- ১১.৫.১৯৭১৯)। 
১৯১৯ খটী., কাঁলকাতা িবশ্বাবিদ্যালয় থেকে প্রথম 
শ্রেণীতে এম.এ. হৌতিহাস) পাশ করার পর আধ্যা- 
ত্বক জীবন বরণ করে আমৃত্যু রামকৃষ্ণ সম্মের 
সেবা করেন। তিনি উত্তরাখণ্ডে দীর্ঘকাল তপস্যা 
করে শ্রীরামকৃফদেবের কয়েকজন সাক্ষাৎ-শিষ্যের 
আশীর্বাদধন্য হন। তিনি স্বামণ ব্রক্গানন্দের মল্ত্- 
শষ্য 'ছিলেন। পাটনা আশ্রমের অধ্যক্ষ, বেলুড় 
বিদ্যামান্দিরের প্রথম অধ্যক্ষ, মঠাঁমশনের পাঁরচালক- 
মণ্ডলশর সদস্য, বেলুড় মঠের অন্যতম ট্্রাস্টী ও 
'প্রবৃদ্ধ ভারত এবং “বেদাল্তকেশরণ' পাত্রুকার 
সম্পাদক 'ছিলেন। রাঁচত ও সম্পাঁদত গ্রন্থ : 
শ্রীরামকৃষ্ণ জশীবনশ", “যুগাচার্য 'বিবেকানন্দ, শ্ীমা 
ও সপ্তসাধকা", “ভগিনী নিবেদিতা" প্রার্থনা ও 
সঙ্গীত, স্মৃতি সণয়ন' প্রভাতি। [১৬] 

তেলাঞ্গা সাহা ফাঁকর। পাঁলচড়া-_রংপুর। 
এই ভন্ত কাব ণতেলাষ্গ গণতাল' নামে পাঁরাঁচত 
ছিলেন। 'সোনাই' যাত্রার প্রণেতা । [১] 

তাপদাসলারশ দেবী (১৯২৭২-১১.৪.১৩৪৯ 
ব.) বর্ধমান (2) স্বামী--অক্ষয়কুমার চট্রো- 
পাধ্যায়। তিনি বর্ধমানে দাইহাটে একাঁটি মাহলা 
াকৎসালয় ও মাতৃসদন স্থাপনের জন্য ১০ হাঞ্জার 
টাকা এবং মৃত্যুকালে এ কাজের জন্য আরও & 
হাজার টাকা দান করেন। কাটোয়া মহকুমায় এটই 
সর্বপ্রথম ও একমাত্র মাহলা চাকৎসালয়। 16] 

ন্রপ্না সেনগযপ্ত 0১২.৫.১৯১৩ - ২২.৪, 
১৯৩০) কুমল্লা। 'নিবারণচল্দ্র। চট্টগ্রাম অস্মাগার 
দখলে অংশগ্রহণ করেন। মান্ন সতের বছর বয়স 
হলেও কাস্তাগার আক্মণে একজন সেনাপাঁতর 
ভুমিকা ছিল। জালালাবাদ পাহাড়ে 'ব্রাটশ সৈন্যের 
গঙ্গে সংগ্রামে মৃত্যুবরণ করেন। ১০,৪২] 

ভ্রিভঙ্গাদাস (?- ১৪.১০.১৩৫১ ব.) কশীর্তি- 
পুর--আৃর্শিদাবাদ। ছাবলাল। সংশ্রকুলজাত 
্রভঙ্গা দশনু দাসের কাছে প্রথম কীর্তন শিক্ষা 
করেন। পরে কাশিমবাজার কীর্তন চতুষ্পাঠী থেকে 
শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। মনোহরশাহশী সরের একজন 
পৃদক্ষ গারক। 'নিত্যানল্দ মহাপ্রভুর আঁবর্ভবভূমি 
একচক্তার এসে ১৯৩৩৪ ব. থেকে বাস করেন এবং 

[ ১৯৪ ॥ ন্ৈলোক্যনাখ চক্রবতশ 

সেখানকার মান্দরাদি সংস্কার ও সেবা-পৃজার 
পারিপাট্য সাধন করেন। [২৭] 

ন্রিভূবন সাঁওতাল । সাঁওতাল বিদ্রোহের ১৮৫৫ - 
&৬) অন্যতম নায়ক। [&৬] 

[ত্রলোচন তকাণালস্কার ১৮৩৭ - ১৮৯৭) শান্তা 
_ঢাকা। ভৈরবচন্দ্র পণ্ডানন। পুরাপাড়া নিবাসী 
নন্দকুমার বিদ্যালঞ্কারের টোলে প্রায় চার বছর 
ব্যাকরণ ও ন্যায় অধ্যয়ন করে “তর্কালক্কার' উপাধি 
প্রাপ্ত হন। তারপর নিজ প্রাতস্ঠিত চতুষ্পাঠীতে 
অধ্যাপনা করে অধ্যাপক 'হসাবে খ্যাঁত লাভ করেন। 
“মনোদৃত' কাব্যগ্রন্থ এবং কলাপ ব্যাকরণ সম্বন্ধে 
পাঁরশেষ রত" টীকাগ্রম্থ রচনা করেন। স্মৃতি- 
শাস্নেও ব্যৎপন্ন ছিলেন! [১] 

িলোচন দাস €১৯৬২৩- ১৫৮৯) কোগ্রাম-_ 
বরধমান। কমলাকর ঠাকুর ।॥ পদকর্তা হিসাবে 'তাঁন 
লোচন নামে বিখ্যাত এবং চিতামৃত” ও “ভান্ত- 
রত্কাকরাশদ প্রাচীন গ্রল্থে সুলোচন নামে পাঁরাঁচিত। 

মঙ্গলে" দৃষ্ট হয়। অপর গ্রন্থ : প্দুললভসার' এবং 
প্লাগলহরণী* ভোন্তরসামৃতাঁসম্ধুর স্থানাবশেষের 
পদ্যানুবাদ)। এছাড়াও রচিত বহু পদ আছে। 
তিনি পাঠাভ্যাসের জন্য শ্রীথশ্ডের নরহি ঠাকুরের 
কাছে গিয়োছলেন। গুরুর আদেশে তান ণচৈতন্য- 
মগ্গল, গ্রন্থ ও পদাবলণী রচনা করেন। [২,৪] 

তৈলোক্যনাথ ঘোষ €2-১৯১১) চুচুড়া-_ 
হুগলী । বহু পুরস্কার ও বাত্ত নিয়ে কলকাতা 
মোৌডক্যাল কলেজ থেকে ডান্তারী পরণক্ষায় উত্তীর্ণ 
হন। ১৮৬৭ খুশী. সরকারশ চাকার নিয়ে যুক্ত- 
প্রদেশে যান এবং পরের বছর মশরাট হাসপাতালের 
ভার গ্রহণ করেন। অস্ঘ-চিকৎসায় ও চক্ষু- 
চাকৎসায় পারদর্শী ছিলেন। সরকার চিকিৎসা 
বিভাগের বিবরণশতে তাঁর কাজের প্রশংসা আছে। 
১৮৯১ খন. অবসর-গ্রহণ করে মীরাটেই চাকৎসা 
ব্যবসায় শুরু করেন। মীরাটের বহু জনাহতকর 
কাজের সঞ্গ্ে ঘাঁনম্তভাবে য্স্ত ছিলেন। [১] 

ব্রেলোক্যনাথ চক্রবতণ্ণ (১৮৮১ - ৯৮, 
১৯৭০) কাপাসাটিয়া-_অয়মনাসংহ। দুঙ্গাচরণ। 
প্রবেশিকা পরাক্ষার ঠিক আগেই ১৯০৮ খএখ, 
[িপ্লবাস্মবক কাজের জন্য গ্রেপ্তার হলে এখানেই 
প্রথাগত শিক্ষার ইতি হয়। ১৯০৬ খুশী, অনু- 
শীলন সাঁমাততে যোগ দেন। প্রথমে পালন দাস, 
মাখন সেন, রাঁব সেন এবং পরে দেশবন্ধ্ ও 
সুভাষচন্দ্র তাঁকে প্রভাবান্বত করেন। বাঁষ্কমচন্দ্ 
ও রমেশচন্দের রচনাবলী এবং যোগেন্দ্র 'বিদ্যা- 
ভূষণের গ্রস্থ পাঠ করে জাতীয়ভাবে অনুপ্রা্শিত 
হন। ব্যায়াম-প্রাতদ্ঠান গঠন করে নিজ জেলায় 
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বিপ্লবী ঘাঁটি তৈরী করতে থাকেন। ১৯০৯ খী. 
ঢাকায় আসেন এবং ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় 
পুলিস তাঁর সন্ধান শ্মর্ু করলে আত্মগোপন 
করেন। এসময়ে আগ্রতলার উদয়পুর পাহাড় 
অণ্চলে গিয়ে ঘাঁটি তৈরী করেন। ১৯১২ খু, 
গ্রেপ্তার হন। প্নীলস একটি হত্যা মামলায় জড়ালেও 
প্রমাণাভাবে মস্তি পান। ১৯১৩ -১৪ খুস, মাল- 

দহ, রাজশাহশী ও কুমিল্লায় ঘুরে গুপ্ত ঘাঁট 
গড়তে থাকেন। ১৯১৪ খ্ী. পুলিস তাঁকে কাঁল- 
কাতায় গ্রেপ্তার করে বাঁরশাল ফড়যন্তর মামলার 
আসামীরূপে আল্দামানে পাঠায়। ১৯২৪ খন. 
মান্ত পেয়ে দেশবন্ধুর পরামর্শে দাঁক্ষণ কাঁলকাতা 
জাতীয় (বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করেন। ১৯২৭ খশ, 
গ্রেপ্তার হয়ে ব্রচ্মদেশের মান্দালয় জেলে প্রোরত 
হন। ১৯২৮ খর, তাঁকে ভারতে এনে নোয়াখালর 
হাতিয়া দ্বীপে অন্তরীণ করে রাখা হয়। এই 
বছরই মানত পেয়ে উত্তর ভারতে যান এবং চন্দ্রশেখর 
আজাদ প্রমুখের সঙ্গে 'হন্দুস্থান 'রিপাবালকান 
আঁর্মতে যোগ দেন। বিপ্লবী দলের আদেশে ব্রঙ্গ- 
দেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ত্র্গ- 
দেশে যান। ১৯২৯ খুশী, লাহোর কংগ্রেসে যোগ 
দেন। ১৯৩০ খুব. গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৩৮ খী, 
মুন্ত পান। সুভাষচন্দ্রের সত্গে যোগাযোগ করে 
রামগড় কংগ্রেসে যোগ দেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে 
[সিপাহশ বিদ্রোহ ঘটানোর চেষ্টায় ভারতীয় সৈন্য- 
দের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও সাবিধা করতে 
পারেন 'নি। এ সময়ে চট্টগ্রামে গ্রেপ্তার হন। ১৯৪২ 
থু, ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার 
হন এবং ১৯৪৬ খী,. মানত পেয়ে নোয়াখাঁলতে 
সংগঠন গড়ার চেম্টা করেন। স্বাধীনতালাভের পর 
পূর্ব পাকিস্তানে নাগাঁরক হসাবে রাজনীতিতে 
সারুয় থাকেন। ১৯৫৪ খন, সংযুত্ত প্রগাতশশল 
দলের প্রার্থী হসাবে পূর্ব পাকিস্তান আসেমৃঁ 
ব্লীতে ধনর্বাচিত হন। কিন্তু ১৯৫৮ খু, তাঁর 
নির্বাচন অগ্রাহ্য হয় এবং রাজনোতিক 'ক্লিয়াকলাপ 
এমন কি সামাজিক কাজকর্মেও তাঁর উপর বাধা 
আরোপ করা হয়। ১৯৭০ খুখ. পযন্ত স্বগ্রামে 
প্রকৃতপক্ষে করেন। চিকিৎসার জন্য 
কলকাতায় আসেন। এই সময় সংবর্ধনার জন্য 
তাঁকে 'দিল্লশীতে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই মারা 
যান। [১৬,৭০,১২৪] 

দেব 0১৭৪৭ - ১৮২৮) কর্ণপূর 

চব্বিশ পরগনা । কাঠখোদাই ব্লকের একজন 
প্রাচীনতম শিল্পী । উপেন্দ্কশোর রায় চৌধুরশ 
কর্তৃক ভারতবর্ষে আধুনিক ব্লক প্রবার্তত হবার 
আগ্গে গ্রন্থ-চিত্রণের একমাত্র উপার ছিল কাঠ- 
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গোস্বামী কাঁলকাতার বঝামাপুকুর অণুলে এক 
বাড়তে তাঁর প্রাতবেশী 'িলেন। সেকালের ব্রাহ্গ- 
সমাজ" গ্রন্থের রচায়তা। ভারতীয় পাঁসপালন 
শিল্পের পাঁথকৎং সত্যস্হন্দর দেব তাঁর পৃত্র। [১,১৭] 

নৈলোক্যনাথ পাল। ধতপুর- মোঁদনীপুর। 
কর্মজীবনে আইনজীবী ছিলেন। তান চার থণ্ডে 
মেদিনীপুরের ইতিহাস, গ্রল্থাট ১৮৮৮ খওশ, 
থেকে ১৮৯৭ থপ, মধ্যে প্রকাশ করেন। [৪] 

ভট্টাচা (১৮৬০ - ১৯০০) 
পাঁচদোনা-_ঢাকা। ব্রজনাথ। বি.এ. পর্ষম্ত প্রাতাঁট 
পরণক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৮৫ খুশী, এম.এ. 
পাশ করে বাঁরশাল ব্রজমোহন স্কুলে 
নিযুস্ত হন। পরে 'বি.এল, পাশ করে ১৮৮৯ খু, 
নয়াদা খাসমহলে সাব-ডেপুঁটি ও পরে ১৮১৯ 
খডী, ডেপহাট পদ প্রাপ্ত হন। সাহত্যক্ষে যেও তাঁর 
অবদান ছিল। 'নেপালের পাুরাতত্ত', সংস্কৃত 
সাহত্যের হীতহাস” ১ম), '্ীতিহাসিক গ্রল্থ- 
মালা", 'রাজতরাঁঞ্গণশ', বঙ্গে সংস্কৃতচ্চা' এবং 
[বদ্যাপাতি প্রভাতি বৈষ্ণব কাঁবগণের জাঁবনণ গ্রন্থের 
রচাঁয়তা। 1১১৪] 

ন্িলোক্যনাথ মন্ত্র (২.৫.১৮৪৪ - ৮.৪,.১৮৯৬) 
কোন্নগর- হৃগলশ। জয়গোপাল। উত্তরপাড়া শবদ্যা- 
লয় থেকে ১৮৫৯ খুখ, কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবোশকা 
পাশ করেন। এফ.এ. পরাক্ষায় দ্বিতীয় এবং 
বি.এ.-তে ও অঞ্কশাস্্ে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম 
স্থান অধিকার করেন। ১৮৬৫ খুশ. বি.এল, এবং 
১৮৬৬ খুশী, 12000019 10) [8৬ পরীক্ষায় 

দেশীয়দের মধ্যে প্রথম কৃতকার্য হন। কর্মজীবনের 
সূচনায় প্রোসডেন্সী কলেজে গণিতের অধ্যাপনা ও 
পরে হুগলী কলেজের আইন ও দর্শনশাস্ের 
অধ্যাপনা করেন। ১৮৬৭ খ্ী, থেকে হৃগলশতে 
গকালতণ কার্ষে ব্রতী হন। ১৮৭৫ খুখ, কাঁলকাতা 
হাইকোর্টে যোগ দেন। ১৮৭৭ খপ, 'ডি.এল, 
উপাধি লাভ করেন। ১৮৭১৯ খুশ. কাঁলকাতা 
বিশ্বাবদ্যালয়ের সদস্য ও “ঠাকুর আইন অধ্যাপক, 
নিষুন্ত হন। পরে আইন বিভাগের অধ্যক্ষ হয়ে- 
'ছিলেন। ইংল্যাণ্ডের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির 
সদস্য ছিলেন। কিছুকাল শ্রীরামপুর মিউীর্নাস- 
প্যালাটিরও চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৮৮৭ খপ, 



হৈলোফানাথ দখোপাধ্যাকস 

মাদ্রাজ কংগ্রেসে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। আর্মস্ 
আ্যাই-এর লের্ড 'লটন কৃত) সংশোধনী 'হসাবে 
বিশিম্ট ব্যন্তিদের অস্ম ব্যবহারের অধিকার চেয়ে- 
[ছলেন। তাঁর রাঁচিত পহন্দু বিধবা সংক্রান্ত আইন' 
ধবষয়ক গ্রন্থাট বিশেষরূপে সমাদর লাভ করেছে। 
[১,৮,২৫,২৬] 

ব্রিলোক্যনাথ অুখোপাধ্যায় (১৮৪৭ - ৩.১১. 
১৯১৯) র্াহুতা--চাক্বশ পরগনা । বিশবম্ভর। 
চু'চুড়ার ডাফ সাহেবের স্কুলে ও তোঁলনীপাড়া 
স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। সংসারের অসচ্ছল অবস্থা 
দেখে ১৮৬৫ খুশ. নিরুদ্দেশ হয়ে নানা দেশ ভ্রমণ 
করেন। সেই সময়ে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষকতার পর 
কটক জেলায় পুলিসের সাব-ইনস্পেন্র হন 
৫১৮৬৮) এবং গুাঁড়য়া ভাষা শিখে 'উৎকল 
শুভকরণ' নামে মাঁসক পান্রকা সম্পাদনা করেন। 
এই সময় স্যার উইলিয়াম হান্টারের সঙ্গে পাঁরচয় 
হয় এবং হান্টার তাঁকে ১৮৭০ খু, 'বেঞ্গল 
গেজোটিয়ার' সঙ্কলন আফসে কেরানীর পদ দেন। 
এরপর উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কষ ও বাঁণজ্য 
গুবভাগের প্রধান কেরানী এবং পরে বিভাগীয় 
ডাইরেক্টরের একান্ত সহকারী হন। ১৮৮১৯ খুশ, 
ভারত সরকারের রাজস্ব 'বিভাগে বদলশ হন এবং 
১৮৮৬ খু, এ বিভাগ ত্যাগ করে কাঁলকাতা 
'মউাজয্লামের সহকারী কিউরেটর হন। ভারতবষের 
পবাভ্ স্থানে যে সব শিক্পদ্ুবা 'নার্মত হয় 
তার কয়েকাঁট 'বিবৃঁতমূলক তালকাপৃস্তক 
ইংরেজীতে প্রকাশ করেন। বর্ধমানে অবস্থানকালে 
ফারসী ভাষা শেখেন। দেশে দ্াভক্ষের সময় প্রাণ 
বাঁচানোর পল্ধা 'হসাবে গাজর চাষের উপকারিতা 
বুঝে সরকারকে এ 'বষম্ে অবাঁহত করেন 
€১৮৭৮)। দু'বছর পরে রায়বেকিলশ ও সুলতান- 
পুর জেলার দুভক্ষের সময় তাঁর প্রস্তাবত গাজর 
চাষের জন্য অনেকের প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয়। 

১৮৮৩ খ্যী, কাঁলকাতা আন্তজাতিক প্রদর্শনীতে 
কয়েকটি বিষয়ের অধ্যক্ষ 'ছিলেন। ১৮৮৬ খু. 
তাঁকে বিলাতের প্রদর্শনশতে পাঠানো হয়। ইউ- 
রোপের নানা স্থানে ভ্রমণ করে 'ইউরোপ পাঁরদর্শন, 
গ্রদ্থ এবং মিউীজয়ামে চাকার করা কালে সরকারের 
অনুরোধে এট 12009০00155 0৫ 113019” গ্রন্থ 

বলচনা করেন। কিন্তু বাঙলাদেশে সাহাত্যিকরুপেই 
তাঁর প্রধান পাঁরচয়। তান বাংলা সাহিত্যে অজ্ঞাত- 
পূর্ব এক উদ্ভট হাস্যরসের প্রবর্তক । রাঁচিত বাংলা 
গ্রন্থ : ক্ষত্কাবতশ', "ভূত ও মানুষ', 'ফোকলা 

গয়না কোথায় নার গঞ্প” "পাপের পরিণাম ও 
গ্ভমরু চারত'। তা ছাড়া 4৯ 20৩9ত2গেহ৬৩ 050৬- 

[ ১৯৬ ] দক্ষিপাচরণ সেন 

1০৮০৩ ০ 79190009, 4১ বুকুও0 8০০ ০1 
8100120) 2৮০৫01০15+, 4৯ 189 ০ 1200891 1০০- 

10017710 ৮79৫0০5, প্রভাতি এবং “বিজ্ঞান বোধ, 

ও আরও কয়েকাট 'বিদ্যালয়পাঠ্য গ্রন্থেরও তান 
প্রণেতা । তাঁর রাঁচিত মরু চাঁরত' অপূর্ব স্ষ্ট। 
সাপ্তাহক 'বঙ্গবাসণ”, 'জন্মভূঁম' প্রীত পারিকারও 
লেখক 'ছিলেন। পবশ্বকোষ' অভিধান রচনায় নিজ 
ভ্রাতাকে সাহায্য করেন। “৮৮5951000৫6 070019 

মাসিক পান্রকা সম্পাদনা কার্যেও তাঁর সাহায্য 
িল। 1১,৩,৪,৭,২৫,২৬] 

নৈলোক্যনাথ রক্ষিত। তমলুক- মোদনীপুর ৷ 
১২৮০- ৮২ ব. পর্যন্ত মাঁসক "তমোলক পাকার 
সম্পাদক ছিলেন। “তমোলুকের হইাতহাস" গ্রন্থের 
রচাঁয়তা। 18] 

থাকমাঁণ। মাঁহলা মাঁসকপন্ধ "অনাথনগ'র 
জেলাই ১৮৭৫) সম্পাদকা ছিলেন। [8৬] 

দাক্ষিণরাকস। হালুমিয়া ও গোলাম মত্তালা 
নামে দুজন মুসলমান কবির গ্রন্থে জানা যায়-- 
বীর দাঁক্ষিণরায় সুন্দরবন অণ্চলের রাজা মটুকের 
গুরুদেব ছিলেন। তাঁর ভস্তগণ তাঁকে দেবতাস্থানে 
রেখে পূজা আরম্ভ করে। ক্রমে তান হিন্দ, 
এমন কি মুসলমানদের কাছেও অরশ্যরক্ষক ও 
ব্যাঘ্কুলের আধদেবতারূপে পুজা পেয়ে আসছেন। 
মোঁদনীপুর, ধশোহর, খুলনা এবং বিশেষ করে 
চাষ্বশ পরগনায় দক্ষিণ রায়ের পৃজা বোঁশি প্রচালত। 
পৌষ-সংক্ান্তি বা ১লা মাঘ মৃর্তি অথবা মুখ- 
মণ্ডল আঁঞ্কিত ঘট (বারা') পৃজিত হয়। অনেক 
অণ্চলে এই পূজার পুরোহিত অন্রাক্মণ জাতির 
লোক হয়ে থাকেন। দাক্ষিণরায়ের বার্ধক বা বিশেষ 
পুজাকে রায়ের জাতাল পৃজা' বলা হয়। তাঁর 
মাহাত্ম্য অবলম্বনে রাঁচিত মগ্গলকাব্য-রচাঁয়তাদের 
মধ্যে কফরাম দাস অন্যতম প্রধান। পাবনা জেলার 

শম্ভুনাথ ঠাকুর" এবং ফারদপুরের নাঁলয়া গ্রামের 
'হরিঠাকুর, এমনই লোঁকিক দেবতা । [১,৩] 

দক্ষিণাচরণ্ সেন (১৮৬০ - ১৯২৫) মহেশপূর 
চব্বিশ পরগনা । নীলমাধব। তাঁনই ভারতে 
ইউরোপীয় সঙ্গীত পদ্ধাত অনুযায়ী অকেস্ট্রা- 
বাদনের অনাতম প্রবর্কি। 'বাভিন্ত্র পাম্ঞাত বল্তযাদ 
সহযোগে গাঠিত তাঁর বু রিবন অকেস্ম্রা' স্টার 
খিয়েটারে একসময় অন্যতম আকষণ্প বছল। এই 
অকেস্ট্রা-দলে যেমন বিদেশশ সর বাজত, হেমান 
আবার ভারতীয় রাগাঁভতিক সুরও বাজানো হত। 
তাঁর রচিত সঙ্গীত-বিষয়ক গ্রন্থ : “গীতশিক্ষা', 



দক্ষিণারঞান সিরমজনষদার 

দক্ষিপারঞান 1অনজহসদার ৫১৮৭৭ - ১৯৫৭) 
উলাইল- ঢাকা । রমদারঞজন। অধ্যয়ন- 
শেষে পিতার সঙ্গে ২১ বছর বয়সে মার্শদাবাদে 
গিয়ে সেখানে & বছর বাস করেন। এই সময় 
থেকেই 'সাহত্য-পাঁরষৎ পাত্রকা” প্রদীপ" প্রভাত 
পান্তকাতে প্রবন্ধাবলাী প্রকাশ করতে থাকেন এবং 
নিজেও "সুধা" নামে একাটি পান্রকা প্রকাশ করেন। 
এরপর পপিতৃদ্বসার জাঁমদারী তত্বাবধানের ভার 
প্রাপ্ত হয়ে ময়মনাসংহে আসেন। সেই সময় থেকে 
দশ বছর ধরে বাগুলার লপ্তপ্রায় কথাসাহত্যে'র 
সংগ্রহ ও গবেষণা করেন। পরে এই সংগৃহশত 
উপাদানসমূহ ভ. দীনেশচন্দ্র সেনের উপদেশানুযায়ী 
রূপকথা, গরশীতিকথা, রসকথা ও ব্রতকথা- এই চার 
ভাগে বিভন্ত করে পূর্ববঞ্গের পল্লী-অগুলের লুস্ত- 

ও রব, ণকশোরদের মন”, বাংলার সোনার ছেলে” 
পৃথিবীর রুপকথা” অনূবাদ-গ্রল্থ), ণচরাঁদনের 
রূপকথা", 'পবৃজলেখা”, “আমার দেশ”, 'আশশর্বাদ 
ও আশীবাণ?" প্রভাতি । বঞ্গণয় বিজ্ঞান পাঁরষদের 
সহ-সভাপাঁত ও উন্ত পাঁরষদের মুখপত্র পথ" এর 
সম্পাদক ছিলেন এবং পাঁরষদের বৈজ্ঞানক পাঁর- 
ভাষা-সমিতির। সভার্পাতরূপে বাংলায় বিজ্ঞানের 
বহু পারিভাষা রচনা করেন। রূপকথার লেখকরূপে 
[তানি রবীন্দ্রনাথের উচ্ছ্বাসত প্রশংসা পেয়েছেন। 
[৩,২৬] 

মখোপাধ্যায় (২৭.২.১২৫৩- 
১৭.১,.১৩০২ ব.) 'সিউড়শ। কুলদানন্দ। আদ 
নিবাস ময়নাপুর--বাঁকুড়া। ভাগলপুর স্কুল থেকে 
প্রবেশিকা পাশ করে আইন পড়েন। কর্মজশবনে 
পোস্টমাস্টার ছিলেন। কিছুকালের জন্য অবৈতনিক 
ম্যাজিস্ট্রেট হয়োৌছলেন। সাহত্যেও অনুরাগ ছিল। 
তাঁর রাঁচত গ্রল্থ : “অপূর্ব স্বস্নকাব্য, 'শব্দজ্ঞান 
রক়্াকর, আঁভধান), “পদসার ঠোতিন খণ্ড), 
'সনভদ্রার বিয়ে” কোব্যগ্রম্থ) প্রভাঁত। ১২৮৫ ব. 
[সউড়ণ থেকে প্রচারিত পদবাকর' পাকার সম্পাদক 
ছলেন। 18] 

দক্ষিণারঞজান সখোপার্যার, রাজা (১৮১৪ - 
১৫.৭.১৮৭৮) কাঁলকাতা। জগল্মোহন পেবনাম 
পরমানন্দ)। পৈতৃক নিবাস ভাটপাড়া। দপতা পার্চু- 
রিস্লাঘাটা ঠাকুরবাঁড়র ঘরজামাই ছিলেন। "হিন্দু 
কলেজে পড়ার সময় সেই আমলের অন্যানা ছারদের 

; ৯৯৭ ] দাক্ষণারজন মুখোপাধ্যায় 

মত তাঁনও অধ্যাপক ডিরোজওর দ্বারা প্রভাবাম্বিত 
হন। ডিরোজিওর 'প্রয় ছাত্র দাঁক্ষণারঞ্জন ইয়ং 
বেঙ্গল দলের অন্যতম প্রধান ব্যান্ত ছিলেন। 
ছাত্রাবস্থায় ১৮৩১ খু, 'জ্ঞানাম্বেষণ' পাত্রকা 
প্রকাশ করেন। পরের বছর এই পান্ুকা 'ম্বভাষক 
সাপ্তাঁহকে পাঁরণত হয়। একজন প্রাসম্ধ বাঁশ্ম- 
রূপে সংবাদপত্র দলন আইনের 'বরোধিতা করেন। 
ভ্তানান্বেষণ সামাতর আঁধবেশনে সরকার এবং 
প্যালসী ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেন (৮.২. 
১৮৪৩)। পব্রাটশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপনেও 
(১৮৪৩) একজন প্রধান উদ্যোন্তা এবং 'বেষ্গল 

পান্রকার 'নিয়মত লেখক ছিলেন। 
সমাজ ও প্রচালত রখাঁতির বিরুদ্ধে 'িরাদনের 
বিদ্রোহ কৃফমোহন খশম্টধর্ম গ্রহণ করে আত্মীয়- 
স্বজন কর্তৃক 'বিতাঁড়ত হলে 'তাঁন তাঁকে আশ্রয় 
দয়োছলেন। উকণীল 'হসাবে দক্ষিণারজন উন্নাত 
না করলেও সরকার কর্তৃক কাঁলকাতার প্রথম 
ভারতায় কালেন্টর নিযুন্ত হন। পরে মুর্শদাবাদ 
নবাব-সরকারেও চাকার করেন। সম্ভবত উকসগল 
িসাবে বর্ধমানরাজ তেজচন্দ্রের বিধবা রাণশ বসন্ত- 
কুমারীর সঙ্গে তাঁর পাঁরচয় হয়; পরে তানি তাঁকে 
রোঁজস্ট্রী করে ববাহ করেন। এই 'বিবাহে গুড়গ্ড়ে 
ভট্টাচার্য অন্যতম সাক্ষণ 'ছিলেন। এই ঘটনায় 
কাঁলকাতা তোলপাড় হয় ও 'তিনি যৌবনের সৃহাদ- 
গণ কর্তৃক পাঁরত্যন্ত হন। এক সময় শিক্ষাব্রতী 

হেয়ার সাহেবকে ৬০ হাজার টাকা খণ দান করেন। 
হেয়ার সাহেব খণশোধে অসমর্থ হয়ে তাঁকে জম 
লখে দেন। ১৮৪৯ খু. বেথুন সাহেবকে স্ত্রী- 
গশক্ষার জন্য তিনি সেই জাম দান করেন। সমাজ- 
পারত্যন্ত দক্ষিণারঞ্জন কাঁলকাতা ত্যাগ করে ১৮৬১ 
খুশ, সপারবারে লক্ষেনী যান। কমে সেখানে একজন 
ধবাশন্ট ব্যস্ত হয়ে গঠেন। সিপাহী বিদ্রোহের 
সময় 'ব্রাটশ সরকারকে নানাভাবে সাহায্য করে 
পুরস্কারস্বরূপ শঙ্করপুরের বিদ্রোহ তালুকদারের 
বাজেয়াপ্ত তালুক লাভ করেন ১৮৫৯)। জক্ষেবী 
তথা অযোধ্যার সহকারশ অবৈতানক কমিশনার 
নিষুন্ত হন। সেখানে 'লক্ষেনী টাইমৃলস, সমাচার 
হন্দুস্থান” ও “ভারত পান্নকা' নামে সংবাদপনত 
প্রকাশ করেন। জমদারদের 'শিক্ষায়তন ওয়ার্ড 
ইনস্টাটউটের বেসরকারণ পাঁরদর্শক 'ছিলেন। 
অযোধ্যা (ব্রিটিশ ইণশ্ডিয়ান সাঁমাতি ১৮৬১) ও 
লক্ষে ক্যানিং কলেজ স্থাপন তাঁর অন্যতম 
কশর্ত। এখানে রাজনোৌতিক আন্দোলনেরও নেতা 
ছলেন। সরকার-মনোনশত এবং জননিরবাচিত 
সমানসংখ্যক সভ্য নিয়ে প্রাদেশিক সরকার গঠনের 
জন্য আন্দোলন করেন। এইসব কারণেই সম্ভবত 



দনুজগিগ্র 

তখনকার রাজপুরুষদের মধ্যে তাঁর প্রাতপান্তি বিনম্ট 
হয়। ১৮৭১ খু, লর্ড মেয়ো করৃকি রাজা? 
উপাধিতে ভূষিত হন। লক্ষেএীতে মৃত্যু। [১,৩, 
৮,২৫,২৬] 

দনুজামশ্র । রাঢ়ীশ্রেণীয় কুলপঞ্জী রচাঁয়তা। 

সংস্কৃত ও বাংলা শ্লোকে 'মেল রহস্য গ্রন্থ রচনা 
করেন। [২] 

দয়ানন্দ ঠাকুর ১৮৮১ - ১৯৩৭) বামৈ- শ্রীহট্র। 
গুরুচরণ চৌধুরী । গৃহস্থাশ্রমের নাম গুরদদাস। 
চাকরির সূত্রে শিলচরে থাকাকালে ১৩১৫ ব. 

শহরের কাছে "অরুণাচল" নামে একটি আশ্রম 
স্থাপন করেন ও “দয়ানন্দ' নামে পাঁরাঁচত হন। 
এই গৃহশ সন্্যাসর বহু শিষ্য ছিল। একবার 
অরুণাচল আশ্রম পালসের সন্দেহ-দূষ্টিতে পাঁতিত 
হলে তানি গ্রেপ্তার হন এবং তাঁর নিজের এবং 
[শষ্যগণের কার্যকলাপ, গাঁতাবাধ নিয়ান্প্রত করা 
হয়। কিছুদিন পর সরকারণ 'নিয়ল্ঘরণাজ্জা প্রত্যাহৃত 
হয়। ১৯০৮ খুখ. তানি বিশ্বশান্তি প্রচারে উদ্যোগী 
হন। দেওঘরে লশলামান্দির আশ্রম স্থাপন করেন। 
পৃববিষ্ঞ ও আসামের বহু স্থানে তাঁর প্রভাব ও 
প্রীতপাস্ত বিস্তৃত হয়েছিল। [১,২৬] 

দয়ারাম ন্যায়ালঙ্কার (১৮শ শতাব্দী) কালীকচ্ছ 
-িপুরা। প্রাতভাধর এই নৈয়ায়ক পাণ্ডতের 
খ্যাঁতিতে আকৃষ্ট হয়ে বহু দূরদেশ থেকে 'বিদ্যাথথী 
তাঁর চতুষ্পাঠীঁতে অধ্যয়ন করতে আসতেন। [১] 

দয়ালচন্দর সোম, রাক্সবাছাদুর (১৮৪২- ২৬. 

১০.১৮৯৯) চুণ্চুড়া- হুগলী । মানিকচন্দ্র। কাঁলি- 
কাতা মোঁডক্যাল কলেজ থেকে ১৮৬৫ খ্ী, 
যোগাতার সঙ্গে এম.বি. পরাক্ষা পাশ করে ১৮৬৭ 
খী, চিকিৎসক 'হসাবে লক্ষে ছিংস্ হাস- 
পাতালে যোগ দেন ও ১৮৬৮ খী. আগ্রা মোডক্যাল 
স্কুলের শিক্ষক 'নিষ্ন্ত হন। সেখানকার বহ? জন- 
হিতকর কাজের সঙ্গে তিনি যুন্ত 'ছিলেন। পরে 
বাঁকপৃর মৌঁডক্যাল স্কুলে বদলশী হয়ে আসেন। 
সেখান থেকে অবসর-গ্রহণ করে তান ১৯৮৭৭ 
খডী. কাঁলকাতার ক্যাম্বেল মোডিক্যাল স্কুলের 
ধারশীবদ্যার অধ্যাপক নিষুন্ত হন। এই সময় তাঁকে 
ধারীবিদ্যায় আঁম্বতীশয় মনে করা হত। একবার 
নেপালের মহারাণীর 'চিকৎসা করে প্রচুর অর্থ ও 
খ্যাতি লাভ করেন। লর্ড ডাফারনের শাসনকাল 
থেকে লর্ড এলাগনের শাসনকাল পর্যন্ত বড়লাটের 
অবৈতনিক সহকারণ সাজান ছিলেন । ১৮৯০ খুগ. 
তাঁর রচিত ধারীবিদ্যা-সম্বন্ধীয় গ্রল্থ 130991 
07 74165080179 001 7105859 ভারতের নানা 

প্রাদেশিক ভাষায় অনূদিত হয়ে পাঠ্যপজ্তকরূণপে 
আদত হয়োছিল। আগ্রা মোডিক্যাল স্কুলে প্রদত্ত 

[ ১৯৮৬ ] দামোদর মংখোপাধ্যক়ে 

বন্তুতাবলী উদরভাষায় 19919-1-5 91511” নামে 

গ্রল্থাকারে প্রকাশিত হয়। (১,৪,৭,২৬,২৬) 
দর্পদেব। উত্তরবঙ্গে “সম্যাসী 'বিদ্রোহে'র অন্য- 

তম নায়ক। ১৭৭৩ খ্যশ., ইংরেজ বাহনীর সঙ্গে 
তাঁর নেতৃত্বে পারচাঁলিত সন্ব্যাসী, ফাঁকর ও স্থানীয় 
কৃষকদের এক মিলত বাহনীর খণ্ডষুদ্ধ হয়। 

[&৬]) 
দর্পনারায়শ ঠাকুর (১৭৩১ - ১৭৯৩)। জয়রাম। 

পাথুরিয়াথাটা ঠাকুর বংশের প্রাতিষ্ঠাতা। প্রথমে 
ফরাসী কোম্পানীর অধানে কাজ করতেন। পরে 
বাণিজ্য-ব্যবসায়ে ছিপ্ত হয়ে প্রভূত ধন অন 

করেন। কাঁলকাতার বাঙালশ সমাজে প্রাতষ্ঠাবান্ ও 

সম্ভ্রান্ত ব্যান্ত 'িলেন। তাঁর অগ্রজ নীলমাঁণ ঠাকুর 
রবান্দ্রনাথের পৃরব্পুরুষ। (৯,৩,২৬] 

দাদ আলধ 0১৮৫৬ -১৯২৭)। এই কাঁবর 
রাঁচিত "আশেকে রসূল" কাব্যগ্রন্থাট বাংলা 'নাতিয়া' 
শ্রেণির কাঁবতা ও গানের সমাস্ট। কাব্যাটি এক 
সময় বাঙলার মুসলমানদের মধ্যে বহূল-প্রচাঁলত 

দছল। [১৩৩] 
দানশশল। অনুমান ১০ম-১৯শ শতাব্দীর 

লোক। উত্তরবঙ্গের বারেন্দ্রীতে রামপাল প্রাতিষ্ভত 
জগদ্দল বিহারের অন্যতম আচার্য ও স্বনামধন্য 
পাণ্ডিত। ভগল বা বঙ্গল দেশের আধবাসশ 
গছলেন। বিহারের 'বিভূতিচন্দ্র, শুভাকর গুপ্ত, 
মোক্ষাকর গুপ্ত, ধর্মাকর প্রভৃতি অন্যান্য আচারের 
মত তিনি বহু সংস্কৃত গ্রন্থ, অভয়াকর গুপ্ত ও 
শৃভাকর গুপ্তের কয়েকখাঁন গ্রল্থসহ প্রায় ৬০ 
খাঁন তল্মগ্রন্থ এবং স্বরচিত “পুস্তকপাঠোপায়” 
নামক গ্রন্থ িব্বতী ভাষায় অনুবাদ করোছলেন। 
1তাঁন নাম ও শীলেন্দ্রবোধি নামে দুই বৌদ্ধ 
আচার্যের সঙ্গে এক যোগে তিব্বতরাজের অন্- 
রোধে একটি সংস্কৃত-তিষ্বতী অভিধান রচনা করে- 
ছিলেন। এই তিনজন নাগার্জুনের প্রতাত্যসমখ- 
পাদহৃদয়কারিকা" গ্রম্থটিও 'তব্বতশ ভাষায় অনুবাদ 
করেন। 1১,৬] 

দামোদর গিশ্র 0১৮শ শতাব্দী)। তাঁর জল্ম- 
স্থান সম্পর্কে মতদ্বৈধ আছে । কারও মতে তিনি 
যশোহর অগ্লের লোক ছিলেন। সঞ্জীতজ্ঞ এই 
পাণ্ডতের “সঙ্গণতদর্পণ, গ্রন্থাট বিশেষ প্রীসদ্ধ। 
প্রায়াশ্চত্ত-বিষয়ক 'গঞ্গান্জল, গ্রন্থের রচায়তা এক 
দামোদর মিশ্রেরও নাম পাওয়া যায়। [১,৩] 

দামোদর মুখোপাধ্যায় (২.১১.১২৫৯ - ৩১.৪, 
১৩১৪ ব.) শাঞ্তিপূর-নদীয়া। মাতুলালয় কৃফ- 
নগরে জল্ম এবং সেখানেই খ্যাতনামা বৈয়াকরণ মাতুল 
লোহারাম শরোরত্বের নিকট প্রাতপালিত হন। কৃফ- 
নগর ও বহরমপুর কলেজে শিক্ষালগাভ করেন। 



দাশরাথ রাস 

ইংরেজশী, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্য্যৎপান্ত 
ছিল। '্জ্রানা্কুর”, প্রবাহ” ও ইংরেজী দৈনিক শনউজ 
অফ দি ডে'র সম্পাদক 'ছিলেন। "অনুসন্ধান" নামে 
অনুসন্ধান সমিতির পাক্ষিক মুখপন্রের ৭ম থণ্ডটি 
(১৩০০ ব.) তাঁর সম্পাদনাক্ন প্রকাশিত হয়। 
বৈবাহিক বঙ্কিমচন্দ্রের কতকগনীল উপন্যাসের উপ- 
সংহার রচনা করেন। তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস 
'মূন্ময়ী' বাঁকমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা'র উপসংহার । 
রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রল্থ : 'নবাবনাঁন্দনী 
(দূগ্গেশনান্দনীর উপসংহার), “মা ও মেয়ে", “দুই 

কমল", যোগ্েশবরণী, অন্নপূর্ণা”, “সপত্বী', 'লালিত- 
মোহন", “অমরাবতাঁ”, 'শম্ভুরাম' প্রভাতি ; অনুবাদ- 
গ্রন্থ : কমলকুমারী, ও 'শুক্রবসনা সন্দর”' ৷ তাঁর 
উপন্যাসে আত-নাটকীয়তা ও রোমান্সের আ'তশয্য 
1বশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও ৯1ট টীকা- 
ভাষ্য ও স্হাবস্তৃত ব্যাখ্যাসহ শ্ীমদ্ভগবদগণতার 
সংস্করণ প্রকাশ করেন। 1১,৩,৪,৭,২৬,২৬] 

দশ্রাঁথ রায় বা দাশ রাস (১৮০৬ - ১৮৫৭) 
বাঁধমূড়া- বধমান। দেবাপ্রসাদ। ভ্রাহ্মণকুলে জন্ম । 
পঈলা গ্রামে মাতুলের যত্কে বাংলা ও ইংরেজ শিখে 
অল্পবয়সে সাকাই গ্রামের নীলকুঠিতে কেরানশর 
কাজে 'ানযুক্ত হন। পদ্যরচনার স্বাভাবিক প্রাতভা 
ছিল। এইসূন্রে আত্মীয়বর্গের প্রবল বাধা সত্বেও 
তান আকা বাঈর অক্ষয় কাটানী) কাঁবর দলে 
যোগদান করেন। কবির লড়াইয়ে একদিন প্রাতপক্ষ 
রামপ্রসাদ স্বর্ণকার কর্তৃক তিরস্কৃত হলে দলত্যাগ 
করে ১৮৩৬ খর, পাঁচালীর আখড়া স্থাপন 
করেন। কাব-গানের ঝাঁঝালো ছড়া ও চাপান-উতোর 

ভঙ্গী সহযোগে তিনি পাঁচালীর নবাঁবন্যাস করে- 
ছিলেন । শ্রেষ্ঠ পাঁচালীকারর্পে নবদ্বীপের পাঁশ্ডিত- 
সমাজ কর্তৃক প্রশংসিত হন। বর্ধমানের মহারাজা, 
কাঁলকাতা শোভাবাজারের রাজা রাধাকাজ্ত দেব 
প্রমূখ নেতৃস্থানীয় ব্যান্তরা তাঁর গানে মুস্ধ হয়ে 
তাঁকে পুরস্কৃত করেন। কালক্রমে তান প্রভূত 'বত্ত- 
শালী হন। গানের সংগ্রহ ছাড়াও তান ৬৮টি 
পালা রচনা করেন এবং সেগুলি দশ খণ্ডে প্রকা- 

শিতও হয়। বর্তমানে কাঁলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয় 
দাশরথির পূর্ণাঞ্া রচনাবলশ প্রকাশ করেছেন। 
তাঁর পাঁচালণ সাধারণের মধ্যে লোকাঁশিক্ষা, সাহিত্য- 
বোধ, ধর্মবোধ ও সমাজচেতনা জাগাতে সমর্থ 
হয়োছল। তাঁর আগে অন্য কোন পাঁচালশর নিদর্শন 
বিশেষ পাওয়া যায় না। £িংবদল্তশ এই যে গঞ্গা- 
নারায়ণ বো গঞ্গারাম) নস্কর এই নূতন ধরনের 
পাঁচালণন প্রবর্তক । দাশরাথর পরবর্তশ খ্যাতিমান 
পাঁচালশকার ঠাকুরদাস দত্ত (১৮০১৯ - ৭৬), রাঁসক 

[১৯৯ ] নগন্য 'জন্ত 

রায় ১৮২০ - ১২) এবং ব্রজমোহন রায় ১৮৩১ - 
৭৬)। [১,২,৩,২৫,২৬,৬৩] 

1দগম্বর গবশ্বাস। চৌগাছা--যশোহর। নশল- 

বিদ্রোহের ১৮৬৯ -৬০) নেতা । দিগম্বর ও বিফ” 
চরণ 'বশ্বাস প্রথমে নশলকুঠির দেওয়ান 'ছিলেন। 
পরে কৃষকদের উপর কুঠিয়ালদের অমান্ষিক অত্যা- 
চারের ঘটনা প্রত্যক্ষ করে দেওয়ানশ পদ ত্যাগ করে 
বিদ্রোহ-সংগঠনে আত্মীনয়োগ করেন এবং এই কাজে 
নিজেদের সমস্ত অর্থ ব্যয় করেন। তাঁরা বারশাল 
থেকে লাঠিয়াল আঁনয়ে নীলচাষীদের লাঠি খেলা 
শাখিয়ে এক প্রাতিরোধ-বাঁহনশী গঠন করোছিলেন। 
কৃষকদের সাহাষ্যার্থে ১৭ হাজার টাকা ব্যয় করে 
তাঁরা সর্বস্বান্ত হন। [৫৬] 

দিখম্বর ভট্টাচার্য । রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু 
'দিগম্বর একজন কাব ও সঙ্গীত-রচাঁয়তা ছিলেন। 
ধর্মমতে তল্দোন্ত আদ্যাশান্তর উপাসক 'ছিলেন। 
তাঁর 'বাভল্ল সঙ্গীত এ সময়ে প্রচালত রাম- 
মোহনের প্রাসিম্ধ গীতগলির প্রত্যুত্তর-ছলে রচিত। 
“মনে কর শেষের 'দিন কি ভয়ঙ্কর" _রামমোহনের 
রচিত এই বিখ্যাত সঙ্গশতের প্রত্যুন্তরে তান 
লেখেন : 'মনে কর শেষের দিন 'ি সুখকর/ 
আধনশরে গঞ্গাতশরে পাতকণ হশন নর/কাটায়ে 
সংসার মায়া,/আশীবাদী পন্ন জায়া,/নরমাল্য 
গবজ্বপন্ন মাথার উপর/.../ন্রহ্ষয়ল্প্র কার ভেদ উঠে 
গদগম্বর। [১] 

দিগম্বর দিন্র, রাজা, ি.এস.আই. (১৮১৭ - 
২০.৪.,১৮৭৯) কোম্নগর- হুগলী । 'শিবচন্দ্র। 

জার প্রভাত 'বাভল্ন রকমের কাজ করেন। শেয়ার 
ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জন করে একজন ধনী 
জমিদার হন। ১৮৩৭ খশ. 'তাঁন কাশিমবাজারের 
রাজা কৃষফনাথ রায়ের ম্যানেজার নিযান্ত হন। এই 
ম্যানেজার থেকেই তাঁর সৌভাগ্যের সূচনা হয়। 
জাঁমদারশর উন্নাতসাধন করে এখান থেকে এক 
লক্ষ টাকা পুরস্কার পান এবং এঁ টাকায় রেশম ও 
নশলের কারবার করে ধনশালশ হয়ে ওঠেন। ইউ- 
নিয়ন ব্যান্কের সত্গো কাজ-কারবার থাকায় "্বারকা- 
নাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর পারিচয় হয়। তান ভারত- 
সভার পহ-সম্পাদক এবং পরে সভাপাঁত হন। 
উডের রাজ্যশাসন পাঁরকজ্পনার বিনোধিতা করে 
খ্যাত অর্জন করেন। টাউন হলের সভায় (৬.৪, 
১৮৫৭) ভারতীয় গিবচারকদের ইংরেজদের 'বিচারা- 
'ধকার-সংক্লান্ত আইনাবষয়েও বন্তৃতা দেন! 'তাঁন 
১৮৬২ খুশী, আয়কর সম্মেলনে ভারত-সভার 
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প্রতিনিধি, অবৈতনিক বিচারক, জাস্টিস অফ দি 

পশস, ১৮৬৪ খু. এপিডোমক ফিভার কাঁমশনের 

একমায় ভারতীয় প্রাতিনাধ, তিনবার বাবম্থাপক 

সভার মনোনগত সদস্য এবং ১৮৭৪ খড়, কাল 
কাতার প্রথম বাঙাল শোরক্ষ ছিলেন। তান বহব 
বিবাহ-রদ আইন প্রবর্তনের এবং বিধবা বিবাহ 
প্রচলনের বিরোধিতা করেন। [১,৩,৭১৮,৯৫,২৬] 

মাগন্দুনারায়ণ ভষ্টাচার্ঘ (১৪.৭.১২৯১ ব.-2) 
কাওয়াকোলা--পাবনা। যাদবচন্দ্র শিয়োরক়। সমাজ- 
সংস্কারক ও সাহাত্যিক। ছারাবস্থায় প্রবন্ধাঁদ লিখে 

[২6] 
দিলেগ্রনাথ ঠাকুর (১৬.১২.১৮৮২- ২১.৭, 

১৯৩৫) জোড়াসাঁকো--কিকাতা। 'দ্বিপেন্দ্রনাথ। 
গ্রাপতামহ মহার্ষ দেবেন্দুনাথ। সঙ্গীতশাস্মে আঁভিজ্ঞ 
ছিলেন। রবান্দ্রনাথের বহু সঞ্গীতের সুর যোজনা 
করেন। ২৫ বন্ছর 'ব*বভারতীর লসঙ্গঈত-শক্ষক 
ছিলেন। রবীল্দুনাথ 'ফাচ্গুনী' নাটকের উৎসর্গ- 
পদ্নে তাঁকে 'আমার সকল গানের কান্ডারণ' আখ্যায় 
সম্সানত করেছেন। রবীল্দ্রনাথের বহ; নাটকে তান 
অসামান্য আভিনয়-দক্ষতার পারচয় 'দয়েছেন। তাঁর 
রাঁচিত কবিতা ও সঙ্গীত "দনেন্দ্-রচনাবলণ' গ্রন্থে 
সঙ্কালত হয়েছে। বেশির ভাগ রবীন্দ্র-সঞাশীতের 
স্বরালাপ তিনিই রচনা করেন। রাঁচিত কিছু কবিতা 
বাপ, গ্রন্থে প্রকাশিত। তান নানা ভাষায় পাণ্ডত 
এবং ইংবেণী ও ফরাসী ভাষায় [বিশেষ ব্যুৎপন্ন 
ছিলেন। কয়েকটি বিদেশণী গল্পেরও বঙ্গানুবাদ 
করেন। [১,৩,৪,$,৮৭] 

দিবাকর বেদাল্তপণ্চানন (১২৬৪ - ৯৩৫৭ ব.) 
মৈথুনা-মোঁদলীপুর। ্লোচন সগ্। এই 
সংক্কতজ পণ্ডিত ১৮৯৭ - ১৯৫০ খ্ডী. পর্যজ্ত 
ফাঁথির “ভবসন্দরী চতুষ্পাঠ”্র অধ্যাপক ছিলেন। 
কাঁথি নংল্কৃত কলেজের প্রাতিষ্ঠাতা এবং পন্রকাল- 
সম্ধ্যাপঞ্ধাত' গ্রল্থের রচীয়িতা। 1৪] 

দিব্য বা '্ষব্যোক ০১১ শতাব্দী)। যতদূর 
জানা যায় 'দিব্য বা দব্যোক বা দিবোক পালরাম্টের 
কৈবত'জাতশয় একজন প্রধান সামন্ত [ছলেন। 
ক্বিতীয় মহশপালের (১০৭০-৭৫ খুখ.) সময়ে 

পাল-রাষ্টীতচ্ফের দুব'লতার সযোগে সামন্ত নায়ক- 
গণ তাঁর নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষপা করেন। মহণ- 
পাশ পরাজিত ও নহত হন এবং দ্য 
ররেষ্পির অধিকার লাভ করে নৃপ আখ্যায় বাজদ্ব 

করতে থাকেন। ইতিছাদে এই ঘটদা “কৈতর্ত- 
বিদ্রোহ নামে খ্যাত। সন্ধযকর মন্দ রাঁচত রাম- 
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চারত কাব্যে এই ঘটনার বিবৃতি আছে 'কিন্ছু এই 
ধববৃতি পণ্ডিতদের কাছে প্রোপ্নার স্বীকীত 
লাভ করে নি। বরেন্দ্র কিছুদিনের জন্য দিবা, 
রুদোক ও ভীম এই তিন কৈবর্ত রাজার অধীনে 
শাঁদত হয়োছল। রুদ্দোকের ভ্রাতা ভীম জনাপ্রয় 
নরপাঁতি ছিলেন এবং তাঁর আমলে উত্তরবঙ্গের এই 
কৈবত'রাজ্য এক সংপ্রাতিক্ঠিত এবং পরারুমশালী 
শান্তরূপে পরিগাঁণত হয়। [১,২৯,৬৩,৬৭] 

দিলাল খাঁ। ১৭শ শতাব্দীর প্রথমভাগে পূর্ব" 
বঙ্গের নোয়াখাঁল অঞ্চলের বিস্তবানেরা ণদলাল 
থা, নাম শুনলেই আতট্কিত হতেন। দস্য্-সর্দার 
দলাল খাঁর দুর্গ, অন্ত্রশস্ঘম এবং যথেম্ট বাহ্বল 
ও লোকবল ছিল। ১৬৩৯ খুশী, উপডঢৌকন দ্বারা 
তিনি শাহ সৃজাকে সন্তুষ্ট করোছিলেন। বিত্তবান 
ব্যতদের গৃহ থেকে লুণ্ঠিত দ্বব্যাদ দারদ্র জন- 
সাধারণের মধ্যে বিতরণ করে 'তাঁন িংবদল্তর 
নায়কে পারণত হন। ক্ষুধার্ত 'িপশীড়ত মানুষ 
দলালকে সহদয় বম্ধু বলে ভাবত। শেষজীবনে 
তিনি মোগল সৈন্যের সঞ্গে ষদ্ধে পরাজিত হন 
এবং ১২ জন অনূুচরসহ ঢাকায় বন্দী জীবন যাপন 
করেন। [৪] 

(দিলনপকুজ্মর সেন (১৯২১ - ২৮.৩.১৯৭২) 
টাঞ্গাইল-ময়মনাসংহ । হেমচন্দ্র। খ্যাতনামা নৃ- 
জ্ঞানী । ১৯৪৮ খওখ. তান আযনপ্রোপলাঁজক্যাল 
সারভেতে 'ট্রেনী' হিসাবে যোগ দেন। পরে লক্ষে 
বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ করেন। ১৯৬১ 
খা. লন্ডন বিশ্বাবদ্যালয় থেকে 'রাড গ্রুপ স্টাঁডজ 
অন হীণ্ডিয়ান পপৃলেশন' থাঁসসের উপর তান 
িশএইচ.ভি, ডিগ্রণ পান। আ্যানগ্রোপলজিক্যাল 
সার্ভে অব ইন্ডিয়ার আঁধকর্তা ছিলেন। তান 
ভারতের প্রাতিনিধি হিসাবে মস্কো ও টৌকিওতে 
আন্তাতক নাবজ্ঞান কংগ্রেসে যোগ দিয়ে” 
ছিলেন। 1১৬] ূ 

দীনকান্ত ন্য়পঞ্জানন (:-১২৯৮ ব.) 
বাধাউরা-নিপ্রা । ত্রিপুরা জেলার একজন শ্রেম্ঠ 
ট্য়াকরণ ছিলেন। অধ্যাপনার খ্যাতি ছিল। তাঁর 
সবৃহৎ টৌলে একসময় ছারসংখ্যা ১২৫ জন 
ইয়োছিল। [১] 

হশীননাথ গঞ্গোপাধযাক্স (- ১৯০২) হালি” 
শহর--চব্বিশ পরগলা। ছাত্রাবস্থায়ই তিনি সংবাদ 
প্রভাকর, পন্িকা এবং 'জরুণোদয়' পত্রে প্রবন্ধ 
লেখা শুর করেন। পরবতী জশবনে কার্যোপলক্ষে 
ভারতের যে যে অঞ্চলে গিয়েছেন সেখানেই সাহত্য- 
সভা স্থাপন করেছেন। সে লঙ্গয়ে বাভিল্ন বিধয়ে 
তাঁর প্রদত্ত বন্তুৃতা ও রচনাবলণ নানা পর-পরিকায় 
প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রাঁচিত কোলগন্য প্রথা 



দবননাথ রয় 

সংশোধন বিষয়ে এক প্রবন্ধ ও কবীরের জশবন- 
চাঁরত লণ্ডন থেকে প্রকাশিত 'ইপ্ডিয়ান ম্যাগাজন 
আ্যন্ড 'রাভিউ', পত্রিকায় প্রকাশিত হয়োছল। 
ণবাবধ দর্শন", 'ঞকতাব্রত কাব্য ও জ্জানপ্রভা 
(উপন্যাস) তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । ভান ভ্রমদ- 
বৃত্তান্তও বিখেছেন। পাবরতশপুরে 'নেটিভ ইম্- 
প্রুভমেন্ট সোসাইটি স্থাপন ও 'ধারবার রেলওয়ে 
ইন্স্টাটিউট' 'নর্মাণ তাঁর জীবনের অন্যতম কীর্ত। 
কিকাতার ভারতীয় শিল্প সামাতর সহযোগশী 
সম্পাদক ও কলিকাতা জাতীয় সমাজ সংস্কার 
সমিতির করম্ীনর্বাহক সভার সম্পাদক 'ছিলেন। 
সাধক রামপ্রসাদের স্মৃতিচিহ্ন রক্ষার চেষ্টা করে- 
ছিলেন। [১] 

দশননাথ ধর (৯৮৪০-?)। মাতুলালয় চু'চুড়া 

_হগলীতে জল্ম। হুগলী কলেজ থেকে বি.এল. 
পাশ করে হুগলীতে পাঁচ বছর ওকালাতি করেন। 
১৮৮১ খু, ঢাকায় সরকারণ উকিল নিযুন্ত হন। 
১৮৯৬ খা, উন্ত পদ পরিত্যাগ করে পুনরায় 
হুগলীতে এসে ম্বাধশনভাবে আইন ব্যবসায় করতে 
থাকেন। কাঁব মধুসদনের অনত্রেরণায় কাঁবতা 
রচনায় উদ্বৃম্ধ হন। ১৮৬১ খুশী, মেঘনাদ বধের 
অনুকরণে ভান কিংস বিনাশ' কাব্য রচনা ও 
৯৯০২ খপ. আনন্দ ভটু রাঁচিত সংস্কৃত বল্লাল- 
চাঁরতে'র বঙ্গানুবাদ করেন। রাঁচত অন্যান্য গ্রন্থ : 

'সুবর্থবণিক কুলোদ্ধারক ঠাকুর উদ্ধারণ দত্ত? 
প্রভৃতি। এ ছাড়া হাস্যরসাত্মক সঙ্গীত ও সাধন- 
সঙ্গীত রচনায়ও সিব্খহস্ত ছিলেন। [৯,৪] 

দীননাথ মুখোপাধ্যায় (২০.১২.২৮৭০-) 
বাল:চর--মুর্শিদাবাদ। হারালাল। পিতার কর্ম- 
ক্ষেত্র হুগলশীতে জল্ম। সাংসারিক অসচ্ছলতা দেখা 
দিলে ১৮৮৯ খু. হুগলশী কলেজ থেকে প্রবোশকা 
পরীক্ষার প্রস্তুতি স্থগিত রেখে অথোপার্জনের 
চেম্টা করেন। ২৫ জুন ১৮৯৩ খ্ী. পিতৃসপ্িত 
অর্থে ও সাধারণের আনুকূল্যে ছু*চুড়া বাতাবহ' 
নামে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র পাঁরচালনা শুর 
করে পরের বছর িতার নামে "হীরা যল্' বা 
ারমণ্ড প্রেস' শ্রাতচ্ডা করেন। 'ু*চুড়া বার্তাবহ? 
প্রকাশের পূর্বে তিনি স্টেটসম্যান, অমৃতবাজার 
পরিকা, বেঙ্গলী, ইশ্ডিয়ান মিরর প্রভাত 
পন্লিকাদিতে লিখভেন। [৪,২০7 

নীননাথ সান্যাল, রায়বাহাক্দগুর (১৮৫৭ - 
১১৩৫) মালালার হদলাতে জম 
পৈতৃক নিবাস কৃফনগর--নদণয়া। শ্রীরামপৃর থেকে 
ছারব্ত্ত পাশ করে কৃফনশ্বর যান এবং রামতন: 
জাহড়র অনুজ ডা. কাল"চরণের সাহায্যে প্রুবে- 

[ ২০৯ ] দীনবন্ঘ দত 

1শকা ও এফ.এ. পাশ করেন; তারপর কলিকাতা 
থেকে 'ব.এ. ও এমবি, পাশ করে সরকারণী চাকার 
গ্রহণ করেন। কলমে 'সিছিল সান হন। দশননাথ 
একজন উচ্চস্তরের সাহাত্যকও ছিলেন। 'বশাবাসণ' 
পন্ধিকায় স্বনামে ও বেনামে প্রবন্ধাবলশ রচনা 
করতেন। সাহাত্যিক ইন্দ্নাথের গ্রন্থাবলী সম্পাদনা- 
কার্ষেও বিশেষভাবে সাহায্য করোছলেন। বাংলা 
সাহত্যে তাঁর প্লেম্ত দান- মাইকেল মধুস্দনের 
কাব্যের সমালোচনা ও ব্যাখ্যা। অপর কশীর্ত 

“মেঘনাদ বধের পাঁরমার্জত সংস্করণ প্রকাশ। 
শেষ জীবনে বাংলা গদ্যে 'বাজ্মশাক রামায়ণের 
সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করোছলেন। অন্যান্য 
গ্রন্থাবলী : 'সীঁতা ও সরমা", ব্রজাঞ্গানা ও বশরা- 
জ্গনা', ণতলোত্তমা”, 'নীলু খুড়ো”, 'কুমারসম্ভব, 
কবাস্থ্যবিদ্যা প্রবেশিকা ইত্যাঁদ। [১৪] 

দীননাথ সেন (১৮৩৯ - ১৮৯৮) দাসরা- 
ঢাকা। গোকুলচন্দ্র। কুমিল্লা জেলা স্কুলে অধ্যয়ন 
করে জুনিয়র বৃত্তি পান এবং ঢাকা কলেজে 'ব.এ. 
পর্যন্ত পড়েন। তারপর কলেজ-সংলগ্ন স্কুলে 
কিছুকাল শিক্ষকতার পর ঢাকা নর্মাল স্কুলের 
প্রধান শিক্ষক নিষন্ত হন এবং সেখানে বহুকাল 
কাজ করেন। ক্রমে তানি আযাঁসস্ট্যান্ট ইন্স্পেন্ঠর, 
জয়েন্ট ইন্স্পেক্টর ও ইন্দস্পেতর হন। ইতি- 
মধ্যে অঙ্পকালের জন্য প্রা মহারাজের 
মন্রিত্বও করেন। এক সময়ে পূববষ্গ বাহ্মসমাজের 
সভ্য 'হসাৰে তাঁর এবং অভয়কুমার দাসের মিলিত 
প্রচেষ্টায় ঢাকা ব্রাঙ্ছসমাজ প্রাতান্ঠিত হয়। পরে 
[তাঁন ধর্মমত পরিবর্তন করেন। 'শিজ্পকর্মে অনু- 
রাগ ছিলেন। তানি একবার কাপড়ের কল স্থাপন 
করেন। নূতন ধরনের প্রদীপদানও প্রস্তুত করে- 
ছিলেন। পশক্ষাদান প্রণালশ', 'মানাসক গণনা, 
ব্গদেশ ও আলামের সধাক্ষপ্ত বিবরণ' প্রভাত 
গ্রন্থ ও কয়েকটি 'বিদ্যালয়-পাঠ্য পৃষ্তকও রচনা 
করোছিলেন। [১,৪,২৬] 

দনবন্ধ, গ্োস্বাী। রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের 
শিষ্য এবং বিষূপুর ঘরানার অন্যতম ধারক ও 
বাহক। তাঁর সঞ্গাতাঁশক্ষার কেন্দ্রে এবং কমক্ষের 
ছিল 'বিফুপূর। তিনি কয়েকাঁট গানও রচনা করে- 
ছিলেন। তাঁর পাঁচ পরের মধ্যে গঞ্গানারায়ণ 
পিতার যোগ্য উত্তরাধিকার হয়োছলেন। [৫২] 

দীনবন্ধু দত্ত (৯২৫৯ ?- ৯৯.৬.১৩৪৫ ব.)। 
ছারবৃত্তি পাশ করার পর বাঙলা 
পাশ করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে ওকালাতি শুরু 
করেন। উদ অণ্চলের সবীবধ জনাহতকর প্রাত- 
ঘ্চানের সত্যে তাঁর যোগাযোগ ছিল। তা ছাড়া 
বঞ্গতগ্জা ভান্দোলন, চাঁদপুর জৌশনে চা-বাগালের 



ঘীনবন্ম। প/াযগর 

কুলি-হাঞ্গামা, অসহযোগ আন্দোলন প্রত্ভীতিতেও 

যথাসম্ভব অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ- 

বাড়িয়া মিউনাসপ্যালিটির চেয়ারম্যান, লোকাল 
বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান ও সমবায় ব্যাঞ্কের 

ডেপুটি প্রোসডেন্টরূপে কার্য পরিচালনায় অত্যন্ত 

দক্ষতার পরিচয় দিয়োছলেন। সঙ্গীতেও তাঁর 

বিশেষ অনূরাগ ছিল। [১] 
দশীনবষ্ধয ন্যায়রত্র, মহামহোপাধ্যায় (৯২২৬- 

১৩০২ ব.) কোল্নগর-_হুগলী। হরচন্দ্র বিদ্যা- 
লঙ্কার। রাড়ীশ্রেণীয় বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে জল্ম। 
তৎকালীন বঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক। প্রথমে 
হগলী জেলার উত্তরপাড়ায় জয়শঙ্কর বদ্যা- 
লঞঙ্কারের নিকট ও পরে নবদ্বাঁপের মাধবচন্দু 
তর্কাসম্ধান্তের নিকট নব্ন্যায় অধ্যয়ন করে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁর পাণ্ডিত্যে মপ্ধ হয়ে 
বাভন্নদেশীয় বহু ছান্র তাঁর নিকট ন্যায়শাস্ত্ 
অধায়ন করত। কলিকাতা পাণ্ডিত সভা'র ও 
কোল্নগরস্থিত ধিমর্মর্ম প্রকাশিকা সভা'র প্রথম 
সম্পাদক ছিলেন। ১৮৮৭ খ্যী. রাণণ 'ভিক্লোরিয়ার 
রাজত্বকালের স্বর্ণ-জাবল? উৎসবে সর্বপ্রথম প্রদত্ত 
'মহামহোপাধ্যায় উপাধপ্রাপ্ত পাঁণ্ডিতদের 'তাঁন 
অন্যতগ। [৯,১৩০] 

দীনবন্ধু; মিত্র, নায়বাহাদর (১৮৩০ - ১,১১৯, 
১৮৭৩) চোবোৌঁড়য়া-নদীয়া । কালাচাঁদ। 'পিতদত্ত 
নাম গন্ধর্বনারায়ণ। দাঁরদ্রু পরিবারে জল্ম। গ্রাম্য 
পাঠশালায় কিছুদিন পড়ার পর পিতা তাঁকে বালক 
বয়সেই জমিদারণ সেরেস্তার কাজে নিযুস্ত করেন। 
গকল্তু উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি কাঁলকাতায় পাঁলয়ে 
আসেন এবং 'িতৃব্যর গৃহে থেকে বাসন মাজার 
কাজ করে লেখাপড়া চালাতে থাকেন। আনূমানিক 
১৮৪৬ খ্যী. প্রথমে লণ্ সাহেবের অবৈতাঁনক 

দ্কুলে শিক্ষা শদরদ করে দীনবন্ধু নাম গ্রহণ করেন। 
পরে কলুটোলা ব্রাণ্ণ স্কুল (হেয়ার) থেকে ১৮৫০ 
খী. স্কুলের শেষ পরাক্ষায় বৃত্ত লাভ করে 'হিঙ্দু 
কলেজে ভার্ত হন। বাংলা ভাষা ও সাহত্যে তান 
সর্বোচ্চ নম্বর পেতেন। কলেজের সব পরণক্ষায় 
বৃত্তি লাভ করেন। শেষ পরণক্ষা না দিয়ে ১৮৫৫ 
খু, ১৫০ টাকা বেতনে পাটনার পোস্টমাস্টারের 
পদ গ্রহণ করেন। অজ্পাঁদনের মধ্যেই পোস্টাল 
ইনুস্পেন্তর পদে উল্লত হন। লুসাই যৃত্ধের সময় 
ডাক-ব্যবস্থার তদারকীর কাজে দক্ষতার জন্য 
১৮৭১ খন্ড, সরকার তাঁকে 'রায় বাহাদুর উপাধি 
দিলেও তাঁর যথোচিত পদোল্নাতি হয় নি। কলেজ- 
জীবনে ঈশ্বর গৃপ্তের সংস্পর্শে এসে তাঁরই অনু- 
প্রেরণায় 'সংবাদ প্রভাকর', 'সাধ্রঞ্জন' প্রভাতি 
পরিকায় কবিতা লিখতে শুর কযেন। এই সময়ের 

[ ২০৯ ] দশনেদ্রকুজার রায় 

তাঁর কোন কোন রচনা অত্যন্ত চাঞ্চল্য সূষ্টি 
করোছিল। কম'জীবনে সরকারী কাজে দেশ-বিদেশ 
ঘুরে বহুলোকের সঞ্গো তাঁর পাঁরচয় ও বন্ধুক্ক 
হয়। সেই সময়ের স্মৃতি ও আভিজ্ঞতা তাঁর সাহত্য- 
জীবনে চরিব্রসূষ্টির কাজে লেগোঁছল। এই প্রসঙ্গে 
বাঁজ্কমচন্দ্র বলেন, “দীনবজ্ধ্ রচিত অনেক নাটক, 
প্রকৃত ঘটনাঁভাত্তক এবং অনেক চান তংকালন 
জশবিত ব্যান্তকে লক্ষ্য করে রাঁচিত”। বীভৎস অত্যা- 
চারে লাঞ্ছিত দেশীয় নীলকর চাষীদের দুরবস্থা 
অবলম্বনে ১৮৬০ খ্ঢ, তান 'নশলদর্পণ, নাটক 
লেখেন। আজও নাটকটি বাঙলার অক্ষয় সম্পদ । 
এ নাটক ইতিহাস সূষ্টি করেছে বহুভাবে। মধ্দ- 
সদন তার ইংরেজী অনুবাদ করেন; সেই 
অনুবাদ পাদরী লং সাহেব প্রকাশ করে অর্থদন্ডে 

দণ্ডিত হন। এই নাটকাঁটর আঁভনয় দেখতে এসে 
বিদ্যাসাগর মহাশয় মণ্ডে জুতো ছংড়ে মারেন- 
সেটাই অভিনেতা পুরস্কার 'হসাবে মাথায় তুলে 
নেন। রচনাকাল থেকে আজ অবাঁধ এই নাটক 
জাতীয় চেতনার পুরোধা হয়ে আছে। এটিই প্রথম 
গিবদেশী ভাষায় অনুদত বাংলা নাটক। নাটকাঁট 
ঢাকা থেকে ১৮৬০ খুখ, প্রথমে 'কস্যাঁচৎ পাঁথকস্য 
ছদ্মনামে প্রকাশিত হয় ও ৭.১২.১৮৭২ খুশী, 
এই নাটক দিয়েই সাধারণ রঞ্গালয়ে আঁভনয় 
আরম্ভ হয়। নাটকাঁটকে বাঁওকমচন্দ্র 'আংকল টমস্ 
কোঁবিন"এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর রাঁচত 
'সধবার একাদশী, ও 'জামাই বাঁরক' উচ্চাঙ্ছের 
সামাঁজক নাটক। অন্যান্য বিখ্যাত নাটক : 'নবন 
তপস্বিনী" বয়ে পাগলা বুড়ো”, ্লীলাবতণ+, 

কমলে কামিন?' প্রভাতি। তাঁর অন্যান্য রচনাবলী 
মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। [১,২,৩,৪,৭)৮,২৫, 
২৬,৬৫,৮৫] 

,  ঈশনেন্দ্ুকজার রায় (২৬.৮.১৮৬৯ - ২৭.৬, 
১৯৪৩) মেহেরপুর-নদশয়া। রজনাথ। ১৮৮৮ 
খ-ী. মাহষাদল হাই স্কুল থেকে প্রবোর্শকা পাশ 
করে কৃফনগর কলেজে ভার্ত হন। ১৮১৩ খুশি, 
রাজশাহণ জেলা “জজের কর্মচারী 'নযন্ত হন! 
এখানেই কাঁব রজনীকান্তের উৎসাহে 'তাঁন একাঁট 
ফরাসী উপন্যাস ছেংরেজশ সংস্করণ থেকে) অনু” 
বাদ করেন। ১২৯৫ ব. তাঁর প্রথম রচনা “একটি 
কুসুমের মর্মকথা : প্রবাদ প্রম্নে। "ভারত ও 
বালক' পান্রিকায় প্রকাশিত হয়! ১৮৯৮ খখ, 
অরবিন্দ ঘোষের বাংলা শিক্ষক 'নযুন্ত হয়ে 
বরোদায় দু বছর কাটান। ১৯০০ খুশী, 'সাতাহক 
বসুমত?' পাশ্কার সহ-সম্পাদক ও পরে সম্পাদক 
হন। এই সময়ে 'নন্দন কানন মাসিক পী্রকারও 
সম্পাদক 'ছিলেন। 'নল্দনকানন 'সাঁরজ' বা 'রহসা 



দীনেশচল্ু গঃপ্ত 

লহরণ গসরিজ"-এ ডিটেকটিভ রবার্ট ব্লেককে 

ইংরেজশ থেকে অনুবাদের মাধ্যমে বাঙলার দিশোর- 
দের কাছে পাঁরচিত করে তান প্রাসম্ধ হন। এই 
[সারজের প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা ২১৭ট। 
প্রকাশিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : "বাসন্তী", 
'হামিদা, “পট', 'অজয়াসংহের কুঠি” "পললশীচন্র” 

কণীর্ত প্রভৃতি। [৩৪,৭] 
দীনেশচন্দ্র গুপ্ত, ওরফে নস; ৬৬.১২.১৯১১ 

৭.৭,.১৯৩১) যশোলং--ঢাকা। সতীশচন্দ্র। ঢাকায় 
ও পরে মোঁদনীপুরে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন। 
এই সংগঠন মোঁদনীপুরে পরপর তিনজন জেলা 
ম্যাজস্ট্রেটকে হত্যা করতে সমর্থ হয়। ৮.১২. 
১৯৩০ থ্ী. বিনয় বসুর নেতৃত্বে বাদল সুধীর 
গৃপ্ত) ও দীনেশ কাঁলকাতা রাইটার্স 'বাজ্ডংসৃ-এ 
আক্রমণ চাঁলয়ে কারা-বিভাগের অত্যাচারী ইন্- 
স্পেন্র-জেনারেল সিম্পসনকে নিহত করেন এবং 
অনা কয়েকজন উচ্চপদস্থ ইউরোপায় কর্মচারীকে 
গুরুতরভাবে আহত করেন। শেষে উগ্র বিষ খেয়ে 
ও নিজেদের মাথায় গুল চালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা 
করলে বিনয় ও বাদল মারা যান। মৃতকজ্প 
দীনেশকে বহ? চেষ্টায় বাঁচয়ে তোলা হয়। কিন্তু 
বহু চেষ্টা করেও সরকার তাঁর কাছ থেকে কোন 
স্বীকারোন্তি আদায় করতে পারে নি। 'বিচারে তাঁর 
ফাঁসর আদেশ হয়। ফাঁসির অপেক্ষায় কারান্তরালে 
থেকে তান কয়েকাট পত্র লেখেন। পন্রগঁলতে 
বগ্লবশ সাধনায় ত্যাগত্রতীদের উদার হৃদয়ের পারচয় 
পরিস্ফুট হয়েছে। সাহাত্যিক 'বিচারেও পন্রগ্ঁল 
অত্যন্ত মূল্যবান। কাঁলকাতা শহরে বহখ্যাত লাল- 
দীঘি 'বিনয়-বাদল-দীনেশ এই বাঁরন্নয়ের নামে 
উৎসর্গীকৃত। [৩,১০,৪২,৪৩] 

দীনেশচন্দ্র ভটরাচার্য (১৮১০ - ১৯৫৭)। রাজ- 
শাহ, চট্রগ্রাম, হুগলী প্রভাতি কলেজের অধ্যাপক 
এবং প্রাচীন সাঁহত্যের গবেষক। হাতের লেখা 
পুরনো পথ, কুলজি ও সরকার] দপ্তরের কাগজ- 
পন্ন ঘেটে প্রাচখন গ্রন্থ এবং গ্রল্থকারদের সম্পর্কে 
বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করোছলেন। এইসব 
তথ্যাঁদ "ইণ্ডিয়ান হিস্টারক্যাল কোয়ার্টাল, 

পান্নকা" প্রভৃতিতে প্রকাশিত হয়। তাঁর রাঁচিত এবং 
বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষং কর্তৃক প্রকাশিত 'বাঙালশর 
সারস্বত অবদান : বঙ্গে নব্যন্যায়চচ্গ ১৩৫৮ 
ব.) গ্রল্থাট রবীন্দ্র পৃরস্কার লাভ করে। পাঁরষং 
প্রকাশিত অপর দূপট গ্রন্থ : কবিরজন রামপ্রসাদ 
সেন” ১৩৬৯ ব.) ও পশবায়ন (১৩৬৩ ব.)। 
রাঁচত হাঁশী অফ নবান্যায় ইন 'মাথলা' (১৯৫৮) 

[ ২০৩ ] দশীনেশচল্দ্র মজদদার 

গ্রল্থে তাঁর জশবনব্যাপী সাধনার 'কছু অংশ 
প্রকাঁশত হয়েছে। বহাঁদন বঙ্গীয় সাহত্য পাঁর- 
যদের পুথিশালাধ্যক্ষ, পান্িকাধাক্ষ এবং পহ- 
সভাপাঁত 'ছিলেন। [৩] 

দীনেশচন্দ্র মজুমদার (১৯০৭ “ ৯.৬.১৯৩৪) 
বাঁসরহাট--চব্বিশ পরগনা । পূর্ণচন্দ্র। অজ্প বয়সে 
[িতৃহশন হয়ে আত্মীয়দের সাহায্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত 
হন। ১৯২৪ খ্ী. প্রবোশকা, ১৯২৬ খ7ী. আই.এ, 
এবং ১৯২৮ খ্ড্ী, বি.এ. পাশ করে আইন-শিক্ষা 
শুরু করেন। আই.এ, পড়ার সময় যোগাভ্যাস 

করতেন; পরে সমলা ব্যায়াম সাঁমাতিতে লাঠি 
ও ছোরা খেলা শিক্ষা করেন। প্রাতবেশশ 'বস্লবী 
অনুজাচরণের মাধ্যমে যুগান্তর বিশ্লবী দলে 
যোগ দেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বাঘা ষতীনের 
নেতৃত্বে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের সময় বালে*বরের 
গুপ্ত ঘাঁটির পাঁরচালক শৈলেম্বর বোস টি.বি. 
রোগাক্রান্ত হলে অনুজার সঙ্গে রাত জেগে সেবা 
করেন। এরপর দলনেতার নির্দেশে 'তাঁন বগুড়া ও 
দাক্ষণ চাঁধ্বশ পরগনায় 'বস্লবশ সংগঠনের কাজে 
ব্রত হন। লাঠি খেলার 'শক্ষক 'হসাবে "ছার 
সঙ্ঘ' প্রাতচ্ঠায় সাহায্য করেন। দলের 'নর্দেশে 
২৫.৮.১৯৩০ খা, টেগার্ট নিধন চেষ্টায় আরুমণ- 
কারণ তিনজনের তানি অন্যতম 'ছিলেন। আক্রমণ- 
কালে তান গ্রেপ্তার হন। 'বিচারে বাবজ্জীবন 
কারাদণ্ডাদেশ হয়। ১৯৩২ খুশী, মেদিনীপুর জেল 
থেকে অপর দুই বিপ্লবী সহ পালাবার সময় 'তাঁন 
পা ভাঙ্গেন। তা সত্তেও তিনি আত্মগোপনে সমর্থ 
হন। আত্মগোপনকালে তিনি কুলির কাজও করে- 
ছেন। অবশেষে চন্দননগরে শ্রীশ ঘোষের সাহায্যে 
আশ্রয় পান। ১৯৩২ খ্ী, তাঁর নেতৃত্বাধীনে দু'বার 
ওয়াটসন হত্যার চেষ্টা হয়। চন্দননগরের পাঁলস 
কমিশনার কুইনের নেতৃত্বে একদল পাালস বিশ্লবী- 
দের তাড়া করলে দীনেশের গ্ালতে কুইন 'নিহত 
হন এবং তান বিপ্লবীদের নিয়ে আত্মগোপন 
করেন। এই সময় পুঁলসী অত্যাচার ও ব্যাপক 
গ্রেপ্তারের ফলে দলের অবস্থা দূর্বল হয়ে পড়ে। 

তখন তিনি দলের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করেন। 
গ্রশণ্ডলে ব্যা্কের জনৈক কর্মচারীর সাহায্যে টাকা 
সরয়ে সেই টাকায় অস্ত কেনার চেস্টা হয়। এ 
সময়ে তিনি কর্নওয়ালিশ স্ট্রটে থাকতেন। ২২. 
&.১৯৩৩ খু, পুলিস সম্ধান পেয়ে বাঁড়ীট 
আক্রমণ করলে উভয় পক্ষে গাল বিনিময় চলে। 
দীনেশ, জগদানন্দ ও নালনী শেষ বুলেট পর্যন্ত 
লড়াই করে আহত অবস্থায় ধরা পড়েন। বিচারে 
দীনেশের প্রাণদপ্ডাদেশ ও অপর দঃ্জনের যাব- 
জ্জীবন কারাদণ্ড হয়। [৩,৬১০,৪২,৪৩] 



দশনেস্কস্্র সেন 

দশলেশচন্্ সেন, রায়বাহাদ)র (৩.১১.১৮৬৬ - 
২০.১১,১৯৩৯) সয়াপুর-ঢাকা। ইঈশ্বরচন্দ্ু। 
বগজ.ড়ী-_ঢাকায় মাতুলালয়ে জল্ম। ১৮৮২ খ্এী. 
ঢাকা জগন্নাথ স্কুল থেকে এ্টাল্স ও ৯৮৮৫ খ্ডী, 
ঢাকা কলেজ থেকে এফ.এ. পাশ করে হাঁবিগঞ্জে 
শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৮৮৯ খু. ইংরেজীতে 
অনার্সসহ বি.এ. পাশ করেন। ১৮৯১ খী. 
কামল্লা ভিন্রোরিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ 
পান। এই সময়ে গ্রাম-বাঙলার ল্প্তপ্রায় অপ্রকাশিত 
প্রাচীন বাংলা পাথর প্রাত আকৃষ্ট হয়ে এগ্দল 
সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পদত্রজে গ্রামে গ্রামে ঘোরেন। 
এইভাবে সংগৃহশত পাাঁথগ্ীলর মধ্যে ১৯০৫ খত, 

[বহারণ কাব্যতশর্থের সহযোগিতায় এবং মানিক 
গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রীধমমিজ্গল' হরপ্রসাদ শাস্ঘীর 
সহযোশিতায় প্রকাশ করেন। দশীনেশচন্দ্রই প্রথম 
বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধাতিতে বাংলা সাঁহত্যের গবেষণা 
করেন। এই গবেষণার ফলস্বরূপ রচিত গ্রন্থ 'বঙ্গ- 
ভাষা ও সাহিতা, তাঁর অমর কীর্তি। পূর্ববঙ্গে মূখে 
মুখে প্রচলিত লোকগ্শীতি অবলম্বনে তিনি ১৯২০ 

খু, পদ ফোক িলটারেচার অফ বেঞ্গল' এবং 
১৯২৩-৩২ খুশী, মোট আট খণ্ডে 'মমনাসংহ 
গাঁীতিকা' ও 'পূর্ববঞ্গ গণীতিকা' এবং তার ইংরেজ 
আলোচনা ও অনুবাদ 'ঈস্টার্ন বেষ্গল ব্যালাডূস- : 
মৈমনসিংহ” এবং ঈস্টার্ন বেঙ্গল ব্যালাড্স নামে 
প্রকাশ করেন। ১৯০৯ - ১৩ খুশী, কলিকাতা বিদ্ব- 
বিদ্যালয়ের নবপ্রবর্তিত 'রীডার, এবং শেষে 
'রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলোশিপ” পদ্দ গ্রহণ 
করে তিনি ১৯৩২ খখ. পর্যন্ত কালকাতা 'ীবশ্ব- 
বদ্যালয়ের সঙ্গে যু্ত ছিলেন। স্বরণীয় যে দীনেশ- 
চন্দ্রের সাহাযোই সার আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ভারতীয় ভাষা তথা বাংলায় এম.এ. পঠন-পাঠনের 
ব্যষস্থা করেন। ১৯২১ খী. কাঁলিকাতা িশব- 
বিদ্যালয় তাঁকে পাশ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ 'ড.গলট, 
উপাধি এবং ৯৯৩৯ খন, বাংলা সাঁহত্যে বাশষ্ট 
অবদানের জন্য 'জগত্তারগণ স্বর্থপদক' প্রদান 
করেন। ১৯২৯ খু, তিনি হাওড়ায় বঙ্গীয় 
সাহিত্য সম্মেলনের মৃূজ-সভাপাঁত এবং ১৯৩৬ 
খটী. রাঁচিতে অন্যচ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গাঙ্সাহত্য সম্সে- 
লনের মূল ও সাহত্য শাখার সভাপাঁত নির্বাচিত 
হন। তাঁর রাঁচত অন্যান্য গবেষণা গ্রম্থ : পহস্টার 
অফ বেঞালশ ল্যাঙ্গায়েজ আ্যান্ড লিটারেচার”, 
'বঙ্গ-সাহতা পারিচয় &২ খণ্ড), রদ বেঙ্গল 
রামায়পস ; পৌরাণক আখ্যাঁয়কা অবলম্বনে 
গ্রামায়ণী কথা", 'বেহুলা"। 'সতশ', ক্ষুল্লরা' ; বৈফৰ 
সাঁহত্য অবলম্যনে "দ বৈফব 'জিটারেচার অফ 

[ ২০৪ ] দখনেধরঞ্জন দাশ 

'মডিয়েভ্যাল বেঞ্গল', 'চৈতন্য আন্ড হজ কম্প্যা- 
নিয়নৃস্, 'চৈতন্য আযপ্ড হিজ এজ', 'বৃহৎ বঞ্গ' 
প্রভীতি। [৩,৭,২৫,২৬] 

দশনেশচরদথ বসু; (৯৮৫১ - ৯৮৯৮) শ্রীবাঁড়- 
ঢাকা। অভয়াচরণ। পিতার কর্মক্ষে৮্ে ভাগলপ্র 
থেকে প্রবোশিকা পাশ করে কাঁলকাতা মোৌডক্যাল 

সঙ্গে সম্পাদনাসূন্রে তাঁর যোগাযোগ ছিল । নাসিরা- 
বাদ মাইনর স্কুলের প্রধান শিক্ষক 'ছিলেন। ১৮৭৭ 
খী, ভারত-সভার অনুকরণে ময়মনসংহ-সভা 
স্থাপনের তান অন্যতম উদ্যোন্তা। সঞ্গীত-রচনা 
ও অঞ্কনাশঙ্গেও দক্ষতা ছিল। আমন্রাক্ষর ছন্দে 
রাঁচিত পরবতর্শ জাঁবনের কাব্যে হেমচন্দ্রের প্রভাব 
বিদ্যমান। রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ 'মানস-বিকাশ,, 
'কাঁবকাহনী”, 'কুলকলাঁঙ্কনী' উেপন্যাস), 'মহা- 
প্রস্থানকাব্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পূর্ববঙ্গের 
সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর যোগ 'ছিল। 
[১১৩,৪২৮] 

দীনেশরঞ্জন দাশ (২৯.৭.১৮৮৮ -১২.৫, 
১৯৪১) চট্টগ্রাম। পৈতৃক নবাস ফমোরূপন্র- ঢাকা । 

| প্রখ্যাত কল্লোল পান্রকার অন্যতম 
প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। চট্টগ্রাম স্কুল থেকে এন্টাল্স 
পাশ করে ঢাকা কলেজে ভার্ত হন। 'কিছ্তু স্বদেশণ 
আন্দোলনের প্রভাবে কলেজ ত্যাগ করেন। ছবি- 
আঁকা ছিল তাঁর সহজাত গৃথ। কিছুকাল আর্ট 
স্কুলে শিপ শিক্ষা করেন। কার্টুন ছাঁব ভাল 
আঁকতেন। কর্মজীবনের প্রথম 'দিকে কিছুকাল 
কখনও ক্রড়া-সরঞ্জামের দোকানে, কখনও ওষধের 
দোকানে চাকার করেন। 'কিল্তু চাকার জবন ভাল 
না লাগায় 'বাঁভম্ন প্রকাশকের পস্তকাদর প্রচ্ছদ- 
পট, ছাব ও কার্টুন অঙ্কন এবং অঙ্পস্বপ লেখা 
নিয়ে জীবিকা চালাতে থাকেন। ১৯৩৩০ বঙ্গাব্দে 
গোকুলচন্দ্র নাগের সহযোগিতায় নব্য লেখকদের 
নিয়ে তানি কল্লোল' মাসিক সাহত্য-পাুকা প্রকাশ 
করেন। এই পারিকা প্রকাশের পর সে-সময়ের লেখক 
ও পাঠক মহলে পক্ষে-বিপক্ষে দারুণ আলোড়নের 
সাঁষ্ট হয়োছল। ফলে সেই যু বাংলা সাহিত্যের 
কলোল যুগ” আখ্যা লাভ করে। ক্রমে পুস্তকাদ 
প্রকাশনেও উদ্যোগ হন। ভাল আঁভিনয়ও করতে 
পারতেন। ব্লঙ্ধানজ্দ কেশব হগেনের ভবন 'কমল 
কুঁটিরে' কেশবচন্দ্র-রচিত 'নববজ্দাবন' নাটকের 
আঁভনয়ে তান প্রথম জবাপ্রয়জা অঙ্ন করে” 



দীপেন বস, 

ছিলেন। 'কল্লোল” পান্রুকার আর্ক অবস্থা শোচ- 
নীয় হওয়ায় তান চর্লাচ্চত্রের সঙ্গে যুস্ত হন ও 
ক্রমে নিনারও-লেখক, পাঁরচালক এবং 'বাভন্ন 
ছবিতে আভনেতার ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯৩৪ 

খপ. তিনি নিউ 'থিয়েটার্সএর অন্যতম ডিরেইর- 
রূপে তার কর্মমণ্ডলীতে যোগদান করেন। আমৃত্যু 
তানি এঁ প্রাতষ্ঠানের সঙ্গেই যুক্ত 'ছলেন। তাঁর 
রাঁচিত পুস্তকাবলশ : উতঙ্ক' রেপক নাট্য), 
মাটির নেশা" এবং 'ভূ'ইচাপা গেজপসংগ্রহ), কাজের 
মানুষ ব্যঙ্গ রচনা) ইত্যাঁদ। [১৮] 

দশিপেন বস ১৯২১ - ডিসে. ১৯৬৪) আঁহরী- 
টোলা-কাঁলকাতা। নীরেন্দ্রকুমার ৷ তান বিদ্যাসাগর 
কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে প্রথমে কিছুঁদন 
আবগারী বিভাগে কাজ করেন। পরে 'শিল্পচর্গায় 
বত হয়ে পৌরাশক দেবদেবীর আলেখ্য এবং 
ধর্মশয় জীবন অবলম্বনে ছাব আঁকেন। তাঁর আঁকা 
কয়েকটি ছবি দিল্লীর ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারনীতে 
রাক্ষত আছে। 1৪,৯১৭] 

দশপ্তেষ্দ্র সান্যাল (১৩৩১ ?- ২৩.১,১৩৭৩ 
ব.)। সুধীরেন্দ্র। ১৯৪৬ খু. কাঁলকাতা বশব- 
গদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করার পর ১৯৪৮ 
খুশি. “অচলপন্র মাসিক পাল্রকা প্রকাশ করেন। 
পা্রকাঁটি সে সময়ে সাহত্য ও সংস্কাঁতক্ষেত্রে 
আলোড়ন সূম্টি করে। অচলপন্রের সাহাত্যিক 
গোষ্ঠী এখনও সাহত্যসৃষ্টতৈে রত। রসরচনায় 
নিজেও বাংলা সাহত্যে 'বাশম্ট স্থান আঁধকার 
করেছিলেন। সংবাদপন্ে প্রথম দিকে 'নীলকণ্ঠ' 
ছদ্মনামে লিখতেন । তাঁর রচিত উপন্যাস ও সাঁহত্য- 
বিষয়ক প্রায় ৩০টি গ্রন্থের মধ্যে পবশ্বসাহত্যের 
সচপন্র” "সুভাষচন্দ্র, “আসামী কারা 2 "বসন্ত 
কোঁবিন' "পাগল ভাল কর মা", 'অপাঠ্য” 'এলেবেলে, 
হ-রে-ক-র-ক-ম-বা” ও কজশীবনরগ্গ” বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য। [১৬,৯১৭] 

দুঃখহরণ চক্রবর্তী (১৮.১.১৯০৩ - ২৪৯, 
১৯৭২)। কাঁলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালুয়ের কৃতী ছান্। 
১৯২৬ খুখ. ওর কোঁমাস্টতে প্রথম শ্রেণীতে 
প্রথম হয়ে এম.এস-সি. পাশ করেন এবং ১৯৩৪ 
থুশ., ি.এস-সি. হন। ১৯৩৪ - &০ খপ. কাঁল- 
কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিস্ট্রি বিভাগে অধ্যাপনা 
করেন। ১৯৫৪ খুশ. রেজিস্ট্রার ও ১৯৬০ খুশী. 
ঘোষ প্রফেসর হন। ১৯৬৯ খুশী, অবসর-গ্রহণের 
সময় 'তাঁন শিওর কোঁমীস্ট্রি বিভাগের প্রধান ও 
বিজ্ঞান বিভাগের ডশন ছিলেন৷ বসু বিজ্ঞান প্রাত- 
ানের সঙ্গে তাঁর ঘাঁনত্ঠ যোগ ছিল। ১৯৬২ 
খুশ. প্রাতম্ঠিত দ্সায়েল্স ফর চিলদ্রেনএর অন্যতম 
উদ্যোস্তা ও বধহু গবেধণাপত্রের লেখক 'ছিলেন। 

[ ২০৫ এ দদাদঞা 

রঞ্জনের উপাদান সম্পর্কে বাংলা ভাষায় তাঁর এক- 
খানা বই আছে। 1৮২] 

দুঃখশীরনদদে (১৮৭৬ - ১৬.৬.১৯২৯)। প্রকৃত- 
নাম উমেশ মজুমদার। কাঁলকাতায় ফুটবল ও 
ক্রিকেটের প্রথম ধুগের একজন প্রধান উদ্যোস্তা এবং 
এরয়ান ক্লাবের অন্যতম প্রাতষ্ঠাতা । 'তাঁন অকৃতদার 
ছিলেন এবং ব্যবসায়ে আঁজত আঁধকাংশ অর্থ 
খেলার জন্য ব্যয় করে গেছেন। বহু নাম-করা খেলো- 
য়াড় তাঁর শিষ্য ছিলেন। অতশত 'দনের ক্লশড়ামোদশ 
মহলে তান প্দুঃখীরাম বাব্" এবং খেলোয়াড় মহলে 
স্যার নামে পারাঁচত। তাঁরই শিক্ষার গুণে বাগুলাকে. 
একসময় ভারতের ফুটবলের পশঠস্থান ভাবা 
হত। [৩] 

দুঃখীরাম পাল। দুগাছয়া-নদীয়া। তান, 
কয়েকজন হিন্দু ও একজন মুসলমানসহ সাহেব- 
ধনী নামে এক সন্গ্যাসীর কাছে দীক্ষাগ্রহণ করে 
'সাহেবধনী' ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এই 
সম্প্রদায় 'কর্তাভজা'রই একটি শাখা। [১] 

দঃখশ শ্যামাদাস (১০৭০ ব.?2-2) হারিহর- 
পুর- মোদনপুর । শ্রীমুখ আধিকারী। 'গোঁবচ্দ- 
মঙ্গল" কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। গ্রল্থখাঁন তাঁর বংশ- 
ধররা 'নিন্ঠা ও ভান্তর সঙ্গে পূজা করে থাকে । 
তাঁর লেখা থেকে মনে হয়, তান গান করে তাঁর 

দৃতখশী বা দুঃখনী ভাঁণতায় পদরচনা করেছেন ॥ 
[১১৩] 

দুকডিবালা দেবশ ১৮৮৭ - ১৯৭০) খাউপাড়া 
_বীরভূম। নীলমাঁণ চট্টোপাধ্যায়। স্বামী ফণী- 
ভূষণ চক্রবর্তী । প্রথম মাহলা বিপ্লবীদের অন্যতম । 
1বগ্লবাঁ দলের সদস্য তাঁর বোনপো 'নিবারণ ঘটকের 
প্রভাবে তিনি দেশের কাজে প্রাণ বাঁল দিতে এগিয়ে, 
আসেন। নিবারণের দেওয়া সাতাঁট মসার পিস্তল 
নিজের হেফাজতে লুকিয়ে রেখোছলেন। পুলিস 
কোন সনে সন্ধান পেয়ে ৮.১.৯৯১৭ খপ. তাঁদের 
বাঁড় তল্লাসী করে এগুলি উদ্ধার করে এবং গ্রামের 
বধ্ গুকড়িবালা গ্রেপ্তার হন। কোলের শিশুকে 
বাড়তে রেখে তিনি জেলে যান। দুবছরের সশ্রম 
কারাদণ্ড ভোগ করে ১৯৯১৮ খঃশ. মুক্তি পান। 
বিশ্লবী দলে 'মাসীমা নামে পরিচিতা ছিলেন। 
[১৬,২৯] 

দদযাসঞ্া (১৮১৯ - ২৪.৯.১৮৬০) ফরিদপুর 
৫) ধর্মমতের প্রবর্তক শরিয়তুল্লা । 
দুদুসিএ্জা মহ্ঘদ মহসশন নামে সমাঁধিক প্রাসদ্ধ। 
তরুণ বয়সে মঞ্জা বান এবং দেশে ফিরে পিতার 



গুনিরাম পাল 

দফরাজণ' মতবাদের প্রচার ও সংগঠন স্থাপনের 

কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ফাঁরদপুরের “ফরাজাী- 

বিদ্রোহের ১৮৩৭ -৪৮) প্রধান নায়ক ও ওয়া” 

হাব আদর্শে বিশ্বাসী দুদুমিঞ্ার নেতৃত্বে ফাঁরদ- 

পূরে ১৮৪৭ খু. ফরাজী আন্দোলন তীব্রতম 
রূপ ধারণ করে। পাঁচ্চর নামক স্থানে নীলকর 
সাহেব ডানলপের কুঠী প্যাঁড়য়ে দেওয়া হয়। 
স্থানীয় জামদার গোপীমোহন ও তাঁর 
আমলাও এই আক্রমণের লক্ষ্য ছিল। জনসাধারণের 
স্বাধণন রাজ্য প্রাতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই বিদ্রোহ পরি- 
চালনা করে তান সফলকাম হয়েছিলেন। জন- 
সাধারণের উপর থেকে কর াবলোপ করে 'তাঁন 
শোষকশ্রেণধর কাছ থেকে কর আদায় করতেন এবং 
গ্রামে গ্রামে বৃদ্ধ ব্যান্তদের নিয়ে আদালত প্রাতজ্ঠা 
করে বিচারকার্য চালাতেন। ১৮৩৮, ১৮৪৪ ও 
১৮৪৭ খ্ী. লুণ্ঠনের আভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার 
করেও প্রমাণাভাবে প্রতোকবারেই সরকার তাঁকে 
মুক্ত দিতে বাধ্য হন। ১৮৫৭ খু. মহাঁবদ্রোহের 
সময় সতর্কতামূলক ব্যবস্থার জন্য 'ললাজবন্দশ" 
হিসাবে তাঁকে আটক রাখা হয়। এভাবে সমগ্র 
জশবনব্যাপী সংগ্রাম ও দীর্ঘ কারাবাসের ফলে 
তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। অবশেষে নানা ব্যাধির 
আক্রমণে 'িতনি মারা যান। 16৫৬] 

দনিরাম পাল (১৮শ শতাব্দীর শেষার্ধ) তিতা- 
বাদ--টাকা। তন্তুবায় বিদ্রোহের প্রধান সংগঠক ও 

অন্যতম নেতা। তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে এই আন্দো- 
লনের ফলে এঁ অঞ্চলে তচ্তুবায়দের ওপর ইংরেজ 
বাঁণকঙ্গের উৎপীড়ন কিছুটা হাস পেয়োছল। 1৫৬] 

দুখগীতয্লা সরকার সাহেব। 'এমাম যাতার পঠাথ, 
নামে বাংলায় গদ্যে-পদ্যে রাঁচত একটি ধর্মীবষয়্নক 
গ্রন্থের অন্যতম রচাঁয়তা। অন্য রচাঁয়তা বগুড়া 
জেলার মাহচরণ । গ্রম্থাঁটিতে ফারসণ শব্দের প্রয়োগ 
কম এবং ভাষা 'নিম্নশ্রেণীর কথাভাষার মত। গ্রন্থ 
পাঠে বোঝা যায়, 'এমামযান্র' ধর্মপ্রাণ মুসলমানের 

কাছে হিন্দু ও মুসলমানের বিশেষ পার্থক্য ছিল 
না। [২] 

দুর্গাকুমার ঘাঁড়য়াল। কাঁলকাতা। প্রথম জশবনে 
'ঘাঁড়র কাজ-কারবার করতেন। এজন্য "্ঘাঁড়য়াল 
নামে পাঁরাঁচিত হন। ঠাকুরদাস দত্তের যাত্রাদলে প্রধান 
গায়ক [হিসাবে বহুদিন 'ছিলেন। পরে 'নজেই দল 
গঠন করে পালাগান রচয়িতারূপে খ্যাঁতমান 
হন। [১] 

দখনকুমার বসন, ব্রায়সাহেৰ (১৭.৬.১৮৪৮ - 
জানু. ১৯২৪) তেঘারয়া--ঢাকা। সঙগানন্দ। ১৯৮৬২ 
খী, তেঘারয়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় থেকে প্রবে- 
শ্রশকা পরণীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর ঢাকা কলেজ 

[ ২০৬ ] দগণচরদ লাগ 

থেকে এফ.এ. ও বি.এ. পাশ করে শ্রীহট্ট মিশন 
হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ লাভ করেন। 
১৮৬৯ খুখ. শ্রীহট্র জিলা স্কুল স্থাপিত হলে 
প্রধান শিক্ষক 1নবুস্ত হয়ে ৩৪ বছর সেখানে 
িলেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে 'বাঁপনচন্দ্র পাল, সম্ত- 
দাস বাবাজণী, গুরুসদয় দত্ত, রমাকাল্ত রায়, সীতা- 

প্রশংসনগয়। র্রাহ্মধর্মে 1ব*্বাসশ ছিলেন। শ্রীহটের 
রাহ্মসমাজগৃহ নির্মাণে তাঁর অবদান অনেকখান। 
তিনি স্বগ্রামে একাঁট দাতব্য িাকৎসালয় এবং 
শ্রীহট্ট শহরে একাঁট পাঠশালা প্রাতষ্ঠা করেন। পরে 
পাঠশালাঁটি পর্ণাকুমার পাঠশালা নামে আভহিত 
হয়। [৯] 

দ;9গণচন্দ্র সান্যাল জেন ১৮৪৭ - 2) রংপুর ৫)। 
রামচন্দ্র । রংপুর জেলা স্কুল থেকে দশ টাকা বৃর্তি- 
সমেত প্রবোশকা পাশ করে কাঁলকাতায় ?িছ7ীদন 
পূর্তবিদ্যালয়ে পড়েন। পরে ১৮৭০ খুশী. জেনারেল 
আসেমার ইনস্টিটিউশন থেকে এফ.এ. পরাক্ষা 
গদয়ে অকৃতকার্য হন। ১৮৭৪ খুশী, তৎকালণন 
প্রচালত আইন পরাক্ষা পাশ করে বাঙলার নানা 
স্থানে কার্যষোপলক্ষে অবস্থান করেন। ১৮৮৪ খএখ. 
কানপুরে থাকা কালে 'মহামোগল' কাব্য 
রচনা করেন। একবার দ্রেনের কামরায় দু'জন ইংরেজ 
করৃক আক্রান্ত হলে 'তাঁন আত্মরক্ষায় জন্য তাদের 
প্রহার করেন। ফলে চার বছর কারাদণ্ড হয়। এই 
ঘটনা 'নয়ে দেশে তুমুল আন্দোলন স্াঁম্ট হলে 
কতৃর্পক্ষ তাঁকে মস্ত 'দিতে বাধ্য হন। “কিন্তু 
পুনরায় আইন ব্যবসায় করার অনুমাঁত না পেয়ে 
তিনি সাহত্য-সাধনায় মনোনিবেশ করেন। [৯] 

দুগ্গাচরণ চক্ষবর্তী ২ । নামান্তর ধূলা বা বূলা 
চক্রবর্তী । 'তাদি ফরমাশমত যে-কোন 'নীর্দ্ট 
ভাবের বা যে-কোন ছন্দের কাঁবতা রচনায় 1সম্ধ- 
হস্ত 'ছিলেন। ন্তরণীসেন বধ ও 'রাসলীলা' তাঁর 
রচিত উল্লেখযোগ্য পালাগ্রম্থ। [১,৪] 

দর্গাচনণ লাগ (১২৫৩ - ১৩০৬) দেওভোগ-- 

ঢাকা । দশীনদয়াল। প্রখ্যাত গৃহশী সাধক। সাধারণ্যে 
[তিনি "সাধ নাগ মহাশয়” নামেই সৃপরিচিত 

ছিলেন। নর্মাল স্কুলে পড়া শেষ করে কাঁলকাতায় 
হোমিওপ্যাথ শিক্ষা করেন এবং চিকিৎংসা-বাবসায়ে 
অক্পকালের মধ্যেই খ্যাতমান হন। উদাসশন 
প্রন্কাতির ছিলেন। দাঁক্ষণে*্বরে 



গুগণাচরপ ন্যায়রর 

দর্শন করে তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং 
সংসারে থেকে সাধক-জীবন যাপন করেন। 1১] 

দ;গণাচরপ ন্যাক্সররর (2-১৩০৭ ব.) গাগাঁড়য়া 
-বরিশাল। বাক্লা সমাজের একজন প্রধান নৈয়া- 
'য়ক পণ্ডিত। তাঁর পত্র মহামহোপাধ্যায় [িশ্বেশ্বর 
তকররিক্ক নবম্বীপে ও বর্ধমানে ন্যায়ের একজন শ্রেচ্ঠ 
অধ্যাপক ছিলেন। [১] 

দুর্গাচরন বন্দ্যোপাধ্যায়» (১৮১৯-২২.২. 
১৮৭০) মণিরামপুর- চব্বিশ পরগনা । দশ বছর 
বয়সে 'হন্দু কলেজে ভার্ত হয়ে ইতিহাসে ও 
গণিতে কৃতিত্ব প্রদর্শন করলেও অর্থাভাবে পড়া 
বন্ধ রেখে চাকারি গ্রহণ করেন। পরে ছচিকিৎসা- 
বিদ্যায় আত্মানয়োগ করে কৃতাঁবদ্য হন ও অসাধারণ 
খ্যাতি অজর্ন করেন। তৎকালশন খ্যাতনামা ইংরেজ 

সরেন্দ্রনাথ তাঁর পৃত্র। 1১২] 
দগগাচরশ বন্দ্যোপাধ্যায় ২ (১৮৮৩ - ২৬.৬. 

১৯৩৫) কলিকাতা । রামনারায়ণ। ওরয়েন্টাল 
সেমিনার থেকে প্রবেশিকা এবং ডাফ কলেজ থেকে 
ইতিহাস ও অর্থশাস্তে প্রথম স্থান আঁধকার করে 
বি.এ. এবং ক্রমে এম.এ. ল ও জ্যাটার্ন পরণক্ষায় 
€৯৯০৭) কৃতকার্য হন এবং আইন ব্যবসায়ে খ্যাত 
অর্জন করেন। কর্মজীবনের সচনায় তান পৌর- 
তল্ম ব্যাপারে 'বশেষভাবে জাঁড়ত হন। অর- 
ডিগনাম আ্যা্ড কোম্পানীর প্রধান অংশশদার 
ছিলেন। উত্তর কলিকাতার একজন 'বাঁশিষ্ট কংগ্রেস- 
কার্মরূপে [বিভিন্ন কর্মে সহায়তা করেছেন। বা 
রাজনোতিক 

করতেন। তাঁর রচিত 'ইশ্ডিয়ান কন্- 
ভিয়েনাসং ও হইপ্ডিয়ান রোঁজস্ট্রেশন আ্যান্ট' বিশেষ 
প্রশংসিত আইন-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। [১,৫] 
দুর্গাচরণ রাক্ষত (সেপ্টেম্বর ১৮৪১ - আগস্ট 

৯৮৯৬) চন্দননগর- হুগলী । গোঁবিন্দচন্দ্র। পিতৃ- 
হাঁন হলে ১৪ বছর বয়সে পিতার কর্মস্থান 'ক্যামা 
আযাপ্ড ল্যামার্” নামক ফরাসী বাণিজ্য-প্রাতষ্ঠানের 
সহকারী কোষাধ্যক্ষ 'নষূন্ত হন। সেখানে তহাবিল 
তছরপের অপবাদে বিপন্ন হয়ে চাকরি ছেড়ে 

ব্যবসার শুর করেন এবং অস্পাঁদনের 
মধ্যেই প্রাতজ্ঠা লাভ করেন। চন্দননগরের সব-রকমষ 
জনাহতকর প্রাতষ্ঠানের সম্গে ঘাঁনঘ্ঠয যোগ ছিল। 
উত্ত অঞ্চলে প্রথম দাতব্য আয়বেদশয় চাকৎসালয় 
[তাঁনই স্থাপন করেন। দারিদ্যের জন্য উচ্চাশক্ষা- 

[ ২০৭ ] হখগাচরণ পাংখ্য-বেদাল্ততদথণ 

লাভে বাত হলেও পরবর্ণ কালে 'তাঁন ইংরেজপ 
ও ফরাসী ভাষা উত্তমরূপে শিখোছলেন। ১৯৮৭২ 
খু. চন্দননগর লোকাল কৌম্সলে'র সভ্য হন 
এবং ১৮৭৯-৯৫ থু, পর্যন্ত তার সভাপাঁত 
হিসাবে শাসকগোম্ঠীকে পরামশ দান করেন। 
১৮৮৩ খও, অবৈতাঁনক জজ ও ম্যাঁজস্ট্রেটে হন 
এবং বিদ্যানুরাগের জন্য প্যারীনগরের ফরাসী 
সাহত্য পারষদ তাঁকে সম্মানিত সভ্যপদ (08০61 
৫০ 4১০8৫০20915) অর্পণ করে পদক পাঠান। 'তাঁনই 
প্রথম চন্দননগরবাসী ভারতীয় 'যাঁন ফরাসণগ্ঘণ কর্তৃক 
বহু-সম্মানাস্পদ 1)5581167 ৫6-19-198190 ৫ 
1১0980৩৫ এবং ১৮৮৯ খুশী. কম্বোজ ফরাসধ সমাজ 
কর্তৃক ০0559115[ ৫6 01৫16 7২০99] ৫ 0217 
০০৫৪০ উপাধিতে ভূষিত হন। [১,২] 

দগণাচরণ লাহা, মহারাজা, ?স.আই.ই, (২৩. 
১১.১৮২২ -মার্চ ১৯০৪) ছু"ছুড়া--হুগলণ। প্রাণ- 
কৃষণ। কলকাতার গৌরমোহন আটের ও গোঁবিল্দ- 
চরণ বসাকের স্কুলে পড়াশুনা করে হিন্দু কলেজে 
ভার্ত হন। ১৭ বছর বয়সে সহকারশ হিসাবে 
পৈতৃক ব্যবসায়ে প্রবেশ করেন। ১৮৫৩ খুখ, 
পিতার মৃত্যুর পর স্বয়ং ব্যবসায়ের পারচালক হন। 
তাঁর সুযোগ্য পরিচালনায় 'প্রাণকৃফ লাহা আ্যান্ড 
কোম্পানী" অজ্পকালের মধ্যেই প্রাতপাত্ত লাভ করে। 
১৮৬৩ খী. কয়েকজন ব্যবসায়ী বজ্ধূর সহ- 
যোঁগতায় 'ক্যালকাটা 'সিট ব্যাঁ্কং কর্পোরেশন? 
নামে একট ব্যান্ক স্থাপন করেন। এট পরে 
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ হীশ্ডিয়া' নামে পাঁরাঁচিত হয়। 
এ ছাড়া মহাজনণ ব্যবসায়ও করতেন। দাতা গহসাবে 
সুখ্যাতি ছিল। কলিকাতা প্রোসডেন্সী কলেজ, 
কাঁলকাতা 

কল স্থাপনে এবং ১৮৬৪ থু. দুভর্ষে বহু টাকা 
দান করেন। ভারতীয়দের মধ্যে 'তাঁনই প্রথম কাঁল- 
কাতা বন্দরের পাঁরচালক সমাতির অন্যতম মনোনশত 
সদস্য 'ছিলেন। ১৮৮২ খুশী, কলকাতার শোঁরফ 
এবং ১৮৮৮ খন. মেয়ো হাসপাতালের অন্যতম 

পরিচালক নিযুক্ত হন। তাছাড়া কলকাতা 'বিশ্ব- 
[বদ্যালয়ের ও বঙ্গণয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য 
এবং ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আসোসিয়েশনের সভাপাতি 
হয়োছলেন। তৎকালখন রাজনশীততেও অংশগ্রহণ 
করতেন। [১,৩,৫,৭)৮,২৫,২৬] 

দুগণচরণ সাংখ্য » পহামছোপাধ্যাক় 
৫১৮৬৬” ১৭.১.১৯৪৮) শুভাঢ্যা--টাকা। কৃফণচন্দু 

চক্রবতশী। নিজ অগ্রজ জগৎচন্দ্র শিরোমাণির নিকট 
কলাপ ব্যাকরণ, রামমোহন সারবভৌমের নিকট 
সমগ্র কলাপ ব্যাকরণ, পর্শচল্দ্র বেদান্তচণ্র 



দৃখণদাপ চয়ৌোপাধ্যায় 

বৈদান্তশাস্ম এবং মহামহোপাধ্যায় কৃফনাথ ন্যায়- 
পণ্াননের গিনকট বেদান্ত ও সাংখ্যশাস্ম অধ্যয়ন 
করে 'সাংখ্যতীর্থ ও 'বেদান্ততঘ” উপাধিলাভ 
করেম। তারপর কাঁলিকাতা হাইকোর্টের 'বিচারপাঁতি 
স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের "ভাগবত চতুষ্পাঠগ”তে অধ্যা- 
পনা শুরু করেন। দু'বার শ্রীগোপাল বস? মাল্লক 
বেদান্ত ফেলোশিপ বন্তৃতা' প্রদানের জন্য কাঁলকাতা 
[িদ্বাবদ্যালয় থেকে মনোনীত হন। তাঁর এ 
বন্তুতাসমূহ 'শশ্রীগোপাল বস; মাল্লাক ফেলোসিপ 
প্রবন্ধ নামে চার খন্ডে কাঁলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয় 
থেকে প্রকাশিত হয়। 'তাঁনই প্রথম শ্রীভাব্য বা 
রামানুজ ভাষ্য সহ ব্রক্ষসূত্র বা বেদান্ত দর্শনের 
সানুবাদ সংস্করণ এবং মধুসূদন সরস্বতীর “ভান্ত- 
রসায়ন গ্রন্থ টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করেন। 
এ ছাড়াও উপাঁনষদ ও দর্শনাবষয়েও তাঁর রাঁচিত 
কয়েকঁট গ্রন্থ আছে। সংস্কৃত সাহত্য পরিষদ 
ও বঙ্গীয় বর্ণাশ্রম গ্বরাজ্য সম্ঘের সভাপাঁত এবং 
জাতশয় বিদ্যালয়ের সূচনা থেকেই তার সদস্য 
ছিলেন। পাঁণ্ডিত্যের স্বীকীতিস্বরূপ ১৯২২ খুশ. 
ভারত সরকার কর্তৃক 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে 
ভূষিত হন। [৩,৬,১৩০] 

দ্গণধাস চত্টোপাধ্যাক্স মে ১৮৯৯ -মে ১৯৩১) 

বিপ্লবী কার্য চালাতে থাকেন। এজন্য তাঁর ওপর 
প্যালসী অত্যাচার-উৎপশীড়ন চলে এবং কয়েকবার 
তিনি কারাদণ্ডও ভোগ করেন। ছাত্রদের কাছে তান 
খাষিতুল্য ব্যাস্ত 'ছলেন। দেশ স্বাধীন না হওয়া 
গর্ত জামা-জৃতা পরবেন না-এই ছিল তাঁর 
সং্কম্প। হুগলী জেলে মৃত্যু প্রখ্যাত আইনজশবশ 
ও দেশপ্রেমিক মৃত্য্জয় চট্টোপাধ্যায় তাঁর অগ্রজ। 
১৪৬] 

দগণদাপ দে (১৮৬৫ - ১৯৯১) কাঁলকাতা। 
স্কুলের শিক্ষাশেষে একটি "মডেল স্কুল" স্থাপন 
করে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে একটি পস্তকা- 
লয় স্থাপন করে গ্রন্থ প্রকাশে ব্ুতশ হন। তান 
পরপর মজলিস, গাঞ্পগৃজব', পুগণদাসের দপ্তর, 
প্রভৃতি কয্পেকটি পাঁরিকাও সম্পাদলা করেন। এ 
সময়ে তান নাট্যাচাব 'গারশচন্ছু ও অসতলাল 
ধপর স্গো পাঁরাচিত হন। তাঁদের প্রবষ্ধাদও তাঁর 

[ ২০৮ ] দুগণগসে বলোযাপাদ্যায 

কোন কোন পান্রিকায় প্রকাশিত হত। 'কছুদিন 

শালার কাধাধ্যক্ষের কাজ করেন। তাঁর রাঁচিত 
প্রথম গ্রন্থ "আদর্শ ব্যাকরণ' । "জ্বী, জনবল", 
“যজ্ঞ, 'লাবাবু,, "ছবি', শ্রীকফের বাল্যলীলা', 
'মাহলা মজলিস" প্রভাতি কয্পেকাট নাটক 'তাঁন 
রচনা করোছিলেন। [১] 

দুরখখাদাসপ বঙ্্যোপাধ্যাকস ১ (৯১৮৩৫- ৮.৬. 
১৯১৪) তরা আঁটপুর--হুগলশী। শিবচল্দু। পিতার 
কর্মস্থল পাঞ্জাবে জন্ম । পিতার মৃত্যুতে ১৫ বছর 
বয়সে 'ব্রাটশ সেনাবিভাগে কেরানীর পদ গ্রহণ 

অসামারক কমণ্চারশ হন। এই সেনাদলের সঙ্গে, 
শ্রক্মদেশ-সমেত ভারতের নানাস্থান পারিভ্রমণ করেন । 
অবশেষে বোরলশ শহরে একজন গণ্যমান্য নাগারিক- 
রূপে বাসকালে 'সপাহশ শবদ্রোহ শুর হয়। নান 

করেন। এই বাঁহনণ প্রথমে 'রোহিলাখশ্ড হর্স ও, 
পরে বেঙ্গল ক্যাভাল-বরী' নামে পরিচিত হয় ॥ 
একজন ইংরেজের নামমাত্র আজ্ঞাধীন- প্রকৃতপক্ষে 
দুর্গাদাস-পাঁরচালিত এই ব্াাহনীই বেরিলশ শহর 
ইংরেজ করৃত্বাধীনে আনে। কিন্তু তান এই কাজের 
জন্য বথোচিত পুরস্কৃত হন 'নি। পরধর্তী জীবনে 
তাঁকে কপর্দকহশন অবস্থায় দেখা গেছে। পশ্ঠানন 
তকর্রত্বের মাঁসক 'জল্মভূঁমি, ১২৯৮ - ১৩০৩ ব.) 
পণশ্নকায় তান তাঁর আঁভিজ্ঞতা 'আমীর জাঁবন 
চাঁরত' নামে প্রকাশ করেন। পরে এটি পুষ্তকাকারে 
মাদ্রত হয়। বাঙালশর লেখা 'সিপাহশী বিদ্রোহের 
ঘটনাবলশী ও খ্ণ্ডচিত্ এই পুস্তকে পাওয়া খায়। 
ইংরেজশ, বাংলা, উর্দ, ফারসণ ও হিন্দী ভাষায় 
আঁভিজ্ঞ 'ছিলেন। [৮৩] 

দূখণদাস বল্দ্যোপাধ্যাক্স২ (১৮৯৩ - ১৯৪৩) 
কালকাপুর--চাব্বিশ পরগনা । তারকনাথ। প্রখ্যাত 
আঁভনেতা। জামদারবংশে জল্ন। প্রর্থম জশবনে 
অঞ্কনাশল্পী ছিলেন এবং সেই সে তাজমহল 
ফিল্ম কোম্পানী এবং আট" থিয়েটারে যোগ দেন। 

করেন। ১৯২৩ খু, শ্টারে কর্ণাজহন নাটকে 
বকর্ণের ভূমিকা তাঁর প্রথম মণ্ডে অবতরণ । 
১৯৪২ খটী, অবসর-গ্রহণের পর্ব পর্ধন্ত এই 
সংদর্শন ও সংকশ্ঠ আঁতিনেতা চলিত ও রঙগামণ্চে 
অভিনয় করে বিপূজ জর্নপ্রির়তা অঞ্জন করে- 

ছিলেন । 1৩,২৬২ & 



পগণাদাস বদ্যাবাগীশ ্ 

দ্গ্গাদাস 'বদ্যাবাগীশ ৫১৭শ শতাব্দী) নব- 
দ্বীপ। বাসহদেব সার্বভৌম । বোপদেব-কৃত 'মৃখ্ধ- 
বোধ ব্যাকরণ, গ্রন্থের প্রাসদ্ধ টাকাকার। কাঁব- 
কম্পদ্রুমের ধাতুদীপিকা” নামে টীকা গ্রন্থ রচনা 
করেন। [১,২৯০] 

দর্গোদাস রায়চৌধ্রশী ১৯১৮ - ২৭.৯, 
১৯১৪৩)। সেনাবভাগের কর্ম দুর্গাদাস জাতীয়তা- 
বাদশ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। “ফোর্থ মাদ্রাজ 
কোস্ট্যাল 'ডিফেল্স ব্যাটার+, ধৰংস করার ফড়যল্মে 
যুন্ত থাকার আভযোগে তিনি অপর ১১ জনের 
সঙ্গে ১৮.৪.১৯৪৩ খ. গ্রেপ্তার হন। কোর্ট 
মার্শালে দুর্গাদাস ও অপর ৮ জনের মৃত্যুদণ্ড 

হয়। মৃত্যুর আগে তাঁরা একে অপরকে আলওগন 
করে বন্দেমাতরম ধ্বাঁন 'দয়ে মৃত্যুবরণ করেন। 
[5২] 

দ্গাদাস লাহিড়শ (১৮৫৮ ?-১৯৩২) চক- 
্রা্মণগাঁড়য়া_ নদীয়া । কাঁলকাতা মেড্ট্রোপালটান 
কলেজে অধ্যয়নকালেই সাহত্যচর্চায় প্রবৃত্ত হন 
এবং প্রচলিত পন্রকাদিতে স্বরচিত কবিতা ও 
প্রব্ধাবলশ প্রকাশ করতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 

উপদেশ ও উৎসাহে সাহত্যসেবায় অনুপ্রাণিত হয়ে 
১৮৮৭ খটী, “অনুসন্ধান, পান্রকা প্রকাশ করেন 
এবং ১৯০৫ খর, পন্তি তার পাঁরচালনা করেন। 
পাত্রকা্টি মাসিক, পাক্ষিক, দৌনিক আকারে এবং 
পরে ইংরেজণী বাংলা উভয় ভাষাতেই প্রকাশিত হত। 
পরে "বঙ্গবাসশ” পান্নিকার সম্পাদক হয়ে ১৯০৯ 

খী, পর্যন্ত এই পদে প্রাতীষ্ঠত 'ছিলেন। এই 
সময়ে 'অন্নরক্ষিণী সভা" স্থাপন করে দেশের ধান 
বিদেশে রপ্তাঁনর 'বরুদ্ধে আন্দোলন করেন। 
ভারতণয় সংবাদপন্রের প্রাতাঁনধি হিসাবে বয়্যাল 
সোসাইটি অফ আর্টস কর্তৃক আমান্দিত হয়েও 
[তান ইংল্যান্ড যান 'িন। বহ গ্রন্থ রচনা করলেও 
তাঁর সর্বপ্রধান কশীর্ত 'পাঁথবীর ইতিহাস রচনার 
প্রয়াস। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাস সাতখণ্ডে 
সমাপ্ত করেই 'তিনি মারা যান। মূল এবং ব্যাখ্যা 
ও অনুবাদ সহ মূল চতুর্বেদ বাংলা অক্ষরে প্রকাশ 
তাঁর অক্ষয় কশীর্ত। ইংরেজ কাব টোনিসনের “এনক 
আর্ডেন, কাব্য বাংলা পদ্যে অনুবাদ করোছলেন। 
রাঁচত ও সম্পাঁদত অন্যান্য গ্রল্থ : “দ্বাদশ নারণ,, 
পনবাশ-জশবন”, "ভারতে দুর্গোৎসব”, "চুরি জনয়া- 
রি", ক্জাল ও খুন", "বাঙালীর গান', বৈষব 

দুশ্খণনাথ রাকস (2 - ১৩৪৪ ব.)। যৌবলে ব্রাহ্ম 
ধর্ম গ্রহণ করে বঙ্গচন্দ্র রায়ের সহযোগী ও সহ- 

১৪* 

২০৯ ] দূর্গামোহন দাগ 

কর্মী হিসাবে পূর্ববষ্গ ও আসামে ধর্মপ্রচার শুরু 
করেন। ব্রক্গানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রিয় অনুচররূপে 
ধর্মপ্রচারার্থ তাঁর দলের সঙ্গে দেশ-বদেশে যান। 
সূকণ্ঠ গায়ক ছিলেন এবং উপাসনা চলাকালীন 
ভাব অবলম্বনে তৎক্ষণাৎ সঙ্গীত রচনা করে গান 
করতেন। বাগ্মশ ছিলেন। বহু বছর ঢাকা থেকে 
প্রকাশিত পাঁক্ষক পাত্রকা 'বঙ্গবন্ধ্খর সম্পাদনা 
ও ধর্মসম্বন্ধীয় পান্রকা শমলন' প্রকাশ করেন। 

ভুমিকম্প ও দ্াক্ষের সময় সেবাকার্যে সহায়তা 
করতেন। দীর্ঘকাল নবাব আবদুল গাঁণ 'রূলিফ 
ফাণ্ডের কার্যও করোৌছলেন। [১] 

দর্গাপুরণ দেবশ (১৩০২ - ২৭.৭.১৩৭০ ব.) 
কলিকাতা । শবাঁপনাবহারশ মুখোপাধ্যায়। তাঁর 
দীর্ঘজীবন কামনা করে পিতা-মাতা তাঁকে ভগবানের 
কাছে উৎসর্গ করেন এবং পুরীর জগন্নাথদেবের 
সঙ্জে আনুষ্ঠানিক 'ববাহ দেন। 'তাঁন কাঁলকাতা 
[িশ্বাবদ্যালয়ের স্নাতক এবং সংস্কৃতে 'সাংখ্য- 
বেদান্ততীর্থ উপাঁধ-প্রাপ্ত 'ছিলেন। মাত্র ৮/৯ 
বছর বয়সে শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর কাছে দীক্ষা 
নিয়ে ১৩১৬ ব. সন্ব্যাস-গ্রহণ করেন। স্বামিজীর 
অত্যন্ত স্নেহের পান ছিলেন৷ পরে তান গোরণমা 
প্রাতীম্ঠত শ্রীশ্রী সারদে*বরী আশ্রমের কাজে লিপ্ত 
থেকে স্ত্রীশিক্ষায় সাহায্য করে গেছেন। [৯,৯১৬] 

দ্গাপ্রসাদ তক্ণলম্কার (2-১২৯৯ ব.) 
বক্রমপুর-কাঠিয়াপাড়া-ঢাকা। প্রখ্যাত নৈয়ায়িক। 
নবদ্বীপ-গোৌরব গোলোকনাথ ন্যায়রয়ের অন্যতম 
ছান্ন। হাঁরনাথ তকীসদ্ধান্তের মৃত্যুর পর 'তাঁন 
পাকা টোলের অধ্যাপক হন। [১৯] 

দ;গণমোহন দাস (নভেম্বর ১৮৪১ - ডিসেম্বর 
১৮৯৭) তেলিরবাগ--ঢাকা। কাশশ*্বর। পিতার 
কর্মক্ষেত্র বারশালে অবস্থানকালে চৌদ্দ বছর বয়সে 
প্রদর্শনী বাত পেয়ে কাঁলকাতার প্রোসডেল্সন 
কলেজে পড়া শুরু করেন। ১৮৬৯ খী. আইনের 
প্রথম পরীক্ষা (11০87510096 01 1-9%) পাশ করে 

কাঁলকাতা সদর আদালতে আইন ব্যবসায় আরম্ভ 
করেন। ১৮৬৩ খ্ী. বারশালে গিয়ে সরকারণ 
উকিল হন। ১৮৭০ খশ. কলিকাতায় এসে ওকালাতি 
শুরু করে ক্লমে লম্তপ্রাতিষ্চ হন। সংস্কারপন্থণ 
ছিলেন। ১২৭১ ব. প্রধানত তাঁর চেষ্টায় বারশালে 
দ”ট কায়স্থ বালবিধবার পুনার্ববাহ হয়। পূর্ব 
বঙ্গে এই প্রচেষ্টা প্রথম। এই কাজের জন্য তাঁকে 
বহু সামান্িক ও আর্ক পাঁড়ন সহ্য করতে হয়। 
তারপর .তাঁর চেষ্টায় বারশালে আরও কয়েকটি 
বিধবার 'ববাহ হয়। পিতার মৃত্যুর পর 'তাঁন 
অজ্পবয়স্কা বিধবা বিমাতারও পুনরায় বিবাহ 'দিয়ে- 

ছিলেন। [তাঁন নিজেও বিপত্রীক হওয়ার পর অতুল- 



দ্গাঙদোহন ভর্টীচার্য 

প্রসাদ দেনের বিধবা মাতাকে বিধাহ করেন। ঈশ্বর- 
চচ্দ্র ভিন্ন আর কেউ বাঙলাদেশে বিধবা-বিবাহ 
প্রচলনের জন্য এত অর্থবায় করেন নি। প্রধানত 
তাঁরই চেষ্টায় ও অর্থসাহায্যে বারশাল ব্রাহ্মমান্দর 
প্রাতচ্ঠিত হয়। কাঁলকাতার নব্য ব্রাহ্মদের একটি 
ক্ষুদ্র দলের তিনি নেতৃস্থানীয় ছিলেন। ১৮৭২ 
খুখ, তিন আইন 'বাধবদ্ধ হলে এরুপ 'িবাহ- 
সম্পাদন কার্ষের অন্যতম ভারপ্রাপ্ত কর্মচারখ 
(7২০%15097) নযুন্ত হন। সাধারণ ব্রা্মসমাজ 
প্রাতিজ্ঞাতাদের অন্যতম ছিলেন। কলিকাতায় আনন্দ- 
মোহন বস, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবনাথ 

শাস্তী প্রমখদের সঙ্গে মিলিত হয়ে স্তীশিক্ষা ও 
নারশজাতির উন্লাতাবধানে যত্রবান হন। উদ্ধার- 
প্রাপ্ত বালাবধবা ও কুলীন কন্যাদের 'নিজগৃহে 
আশ্রয় 'দিতেন। এইসব বালিকার 'শক্ষার জন্য 
১৩.৯.১৮৭৩ খ্ী. পহন্দু মাহলা বিদ্যালয় এবং 
এটি বন্ধ হয়ে গেলে ১.৬,৯৮৭৬ খা, বিষ্গ 

মাহলা 'বদ্যালয় তাঁদের মালত চেষ্টায় স্থাঁপত 
হয়। আশ্রতাদের শিক্ষার জন্য মন্তহস্তে সাহায্য 
করতেন। ১৮৭৬ খী, কাঁলকাতা পৌরসভার 
সদস্য হন। ভারত-সভার 'তান অন্যতম পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন। তাঁর পুত্দের মধ্যে এস. আর. দাস ও 
গবচারপাত জ্যোতিষরঞ্জনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
প্রাসদ্ধ বৈজ্ঞানিক আচার্য জগ্গদীশচন্দ্র ও দাশশনক 
পণ্ডিত প্রসম্নকুমার রায় তাঁর জামাতা এবং দেশ- 
বন্ধু 'চত্তরঞ্জন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। [১,৭,৮,২৬,৪৮] 

দুগামোহন ভষ্রাচার্য এম.এ., কাব্যসাংখ্যপনরাণ- 
তীর্থ (১৮৯৯ - ১৯৬৫)। তান দীর্ঘকাল স্কাটশ 
চার্চ কলেজে ও পরে কাঁলিকাতা সংস্কৃত কলেজে 
অধ্যাপনা করেন। বোদিক সাহত্য, বশেষ করে 
বোৌরদ্ক সাহত্যে বাঙালীর দান সম্পকে তাঁর 
গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । গুাঁড়শার গ্রামাণল 
থেকে অথর্ব বেদের পৈস্পলাদ শাখার পাীথ আঁবি- 
কার তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কশীর্ত। তান কাঁলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় ও পাঁশ্চমবঙ্গা সরকারের পাঁরভাষা- 
সামাতর সভা, 'ভারতকোষ' সম্পাদকমণ্ডলশর অন্য- 
তম সদস্য এবং বঙ্গীয় সাহত্য পারষদের পাঁথ- 
শালাধ্ক্ষ ও সহ-সভাপাঁত গছলেন। সম্পাঁদত 
গ্রন্থ : গুরাবফুকৃত "ছান্দোগ্যমল্দভাষ্য' (৯৯৩০), 
গাব ও সায়ণের ভাষ্যসহ 'ছান্দোগাব্াজ্মণ' 
(৯৯১৫৮), হলায়ুধকৃত 'প্রাক্মণসর্বস্ব ৯৯৬০) 

প্রস্ভাতি। 1৩] 
দগানোহন সেন (১৭.১১.১৮৭৭- ১১.৯. 

১৯৭২) চন্দ্রহার--বারশাল। সনাতন। ১৯০৩ 
খু. বারশালের ব্রজমোহন কলেজ থেকে বি.এ. 
পাশ করেন। মনীষী আশ্বনীকুমার দত্তের প্রজ্ভাবে 

[ ২৯০ ] মূলভিচল্দ্র ছটাচা্ 

[তানি স্বদেশ আন্দোলনের সঙ্গে সব্রিয়ভাবে 
যুস্ত হন। অশ্বিনীকুমার গঠিত সেবাদল এদ 
লিটল ব্রাদার্স অফ 'দ পুওর” এবং “স্বদেশ বান্ধব 
সামাতি'র একজন একনিষ্ঠ কর্মী 'ছিলেন। ১৯০১ 
খী,. এক 'িধবা-বিবাহ-সভায় উপাস্থিত থাকার 
জন্য তাঁকে “একঘরে, করা হয়়োছিল। ১৯০৬ খু, 
বারশালে যে 'বখ্যাত বেঙ্গল প্রাভীন্সিয়াল কন- 
ফারেন্স হয় তাতে অশ্বিনীকুমার তাঁকে প্রচার 
বভাগের গুরুদায়িত্ব 'দিয়ৌছলেন। বাংলা সাপ্তাঁহক 
'বারশাল হিতৈষা'র সম্পাদকরূপে তান খ্যাত 
অর্জন করেন। নির্ভীক সাংবাঁদকতার জন্য তাঁকে 
ইংরেজ সরকারের হাতে বহু নির্যাতন সহ্য করতে 
হয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনে তান বাঁরশালের 
স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। দেশাঁবভাগের পর তান 
বারশালেই থেকে যান। পাকিস্তান সরকারের 
আমলেও এই সাংবাদিককে দুবছর কারাদণ্ড ভোগ 
করতে হয়েছে । নেহেরু-লিয়াকৎ আল চুন্তর বেশ 
িছাদন পর ১৯১৫০ খল. তান পশ্চিমবন্ো 
এসে স্থাঁয়ভাবে কাঁলকাতার উপকণ্ঠে গাঁড়ুয়ায় 
বসবাস করতে থাকেন। [১৬,১২৪,১৪৬] 

দূর্জন 'সিং। বাঁকুড়ার চোয়াড় বিদ্রোহের নায়ক 
এক প্রান্তন জামদার। স্থানীয় আঁদবাসদের একাংশ 
প্রভাবশালী জাঁমদারদের লাঠিয়াল ও পাইক- 
বরকন্দাজ 'িসাবে কাজ করত এবং তার 'বাঁনময়ে 
তারা 'নম্কর জাম ভোগ করত। এ সব আঁদ- 
বাস চোয়াড় নামে পাঁরাঁচত ছিল৷ ইংরেজ শাসনে 
ভূমি-ব্যবস্থার পাঁরবর্তন হওয়ায় চোয়াড়রা বৃত্তিচ্যুত 
হয় এবং সহজভাবে বাঁচার কোন সুযোগ না থাকায় 
বেপরোয়া হয়ে লঠতরাজ শুরু করে। ১৭৯৮- 
৯৯ খঃস. বাঁকুড়ার দক্ষিণ-পশ্চিম অণ্চলে রায়পুর, 
অন্বিকানগর, সৃপুর প্রভাতি স্থানে দুর্জন গসং-এর 
নেতৃত্বে চোয়াড় বিদ্রোহ এমন ভয়ঙ্কর আকার ধারণ 
করে ষে সে 'বদ্রোহ আয়ত্তে আনতে ইংরেজ সর- 
কারকে সৈন্য তলব করতে হয়। বাঁকুড়া জেলার 
জমগ্র প্রশাসানক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। ১৯৮৯৬ 
খনজ্টাব্দের পূর্বে বাঁকুড়া ও মোদনীপুর অশ্লের 
চোয়াড় 'বিদ্রোহ সম্পূর্ণ দমন করা যায় নি। [১৮] 

দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৭২- ১৯৩৮)। নল্দ- 
লাল 'বিদ্যারত্র । বাল্যকাল থেকে মাতা” 
মহ কাশীরাম তর্কবাগীশের গৃহে কাটান। দুল্লভ- 
চন্দ্রের িতৃব্য এবং ভ্রাতাদের মধ্যে কয়েকজন 
সঙ্গশতাঁবদছিলেন। তিনিও অজ্প বয়স থেকে দশর্ঘ 
২০ বছর ম্দণঙ্গাচার্য মুরারিমোহন গপ্তের কাছে 
পাখোয়াজ-বাদন শিক্ষা করে গুণী পাখোয়াজপরূ্পে 
প্রীসাদ্ধ লাভ করেন। তবলাতেও তাঁর দক্ষতা 'ছছিল। 
সঙ্গধতকে 'তাঁন পেশা হিসাবে গ্রহণ না করেও 



দূলনভ ছাল্পক 

কৃত শিষ্যমপ্ডলী গঠনে সমর্থ হন। গুরুর স্মাত- 

রক্ষার্থে ১৯০৫ খু, “মরারি সম্মেলন” নামে 
বাষক সঞ্গীতানুষ্ঠানের প্রবর্তন করে দীর্ঘ ৩০ 
নি তার পাঁরচালনা করেন। বাঙলাদেশে রাগ- 

চর্চার প্রসারে এই সম্মেলনের বিশেষ 
কা রয়েছে। ভূপেন্দ্ুকফ ঘোষের পাথনীরয়া- 
টার বাড়িতে সঙ্গীতান্ষ্ঠানে সন্ন্যাস রোগে মারা 

যান। ৩] 

দুলভ মাল্লক (আনু. ১৬শ শতাব্দী)। তাঁর 
রাচত 'গোঁবন্দ গীতি” বাওলাদেশে বোদ্ধধর্মের 
লোপের পর বাংলা ভাষায় 'বরাঁচত প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ- 
ধর্মাবিষয়ক একখানি উৎকৃষ্ট গ্রল্থ। [১] 

দুলালচাঁদ বা রামদুলাল পাল আনু. ১৭৭৬ - 
১৮৩৩) ঘোষপাড়া- নদীয়া । “ভাবের গীতে'র 
সষ্টা দুলালচাঁদ কতাণভজা সম্প্রদায়ের দার্শানক 
ও তত্রগত ভাত দূঢ় ও প্রস্যীরত করেন। 'ভাবের 
গত" গুরুবাদী সাঙ্কোতিকতার দক দিয়ে “চর্যা- 
প্দ'র এ্রীতিহ্য অনুসরণ করেছে--'মনের মানুষ 
'সহজ মানুষ খংজেছে। দুলালচাঁদ সংস্কৃত, বাংলা, 
ইংরেজী, ফারসী প্রভাতি ভাষায় পশ্ডিত ছিলেন। 
কাঁথত আছে, লক্ষণ ব্রহ্মচারীর শিষ্য বেলুড় গ্রামের 
তাল্লিক সন্্যাসী রামচরণ চট্টোপাধ্যায় হয়োছলেন 
দুলাল পাঁরিষদ। “ভাবের পদ" রচনায় রামচরণ 
তাঁকে বিশেষ সাহায্য করোছিলেন। তান শ্রীষৃত, 
নামেও খ্যাত ছিলেন। তাঁর গানগুলি সওয়াল- 
জবাবের পদ্ধাততে রঁচিত। তাঁর ৪২০ট গান 
পুদ্তকাকারে ৬ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। [১৭] 

দুলাল তকরবাগশীশ ১৭৩১ - ১৮১৫) সাঁতি- 
গাঁছয়া--বর্ধমান। বিজয়রাম রায়। তাঁর রচিত 

নব্যন্যায়ের বহৃতর পাঁন্রকা এক সময় নবদ্বীপাদ 
সমাজে এবং বাঙলার বাইরেও প্রচারিত হয়েছিল। 
তিনি শঙ্কর তর্কবাগণশীশের সমকালীন প্রাতপক্ষ 
হলেও সম্ভবত শঞ্ষরের পান্রকা আলোচনা করেই 
পরে নিজ পান্িকা রচনা করেছিলেন। তাঁর কৃতশ 
ছাত্রদের মধ্যে জগমোহন তকীসিদ্ধান্ত জয়নারায়ণ 
তকপিণ্ানন, কান্তিচন্দ্রু িম্ধান্তশেখর, জয়রাম 
তক্কপণ্চানন, দুর্গাদাস তক্পণ্গানন প্রভাতি উল্লেখ- 
যোগ্য। তাঁর কাঁনম্ঠ পুত গুরুচরণ সংস্কৃত 'শ্রীকফ- 
লালাম্বুধ' নাটকের ১৮৩১) রচাঁয়তা। [৯০] 
দুলে দে (১৮৯৪ -১) জানবাজার-_কাঁলকাতা । 

প্রধাত হকি থেলোয়াড়। প্রকৃত নাম ধণরেন্দ্ুনাথ 
দে। গড়পাড় অঞ্চলে মাতুলালয়। ক্রীঁড়ামোদশী মামা 
কেরো বস্ আসল নাম প্রবোধ বসু) গড়পাড় 
গ্রায়ার ক্লাবে হকি খেলোয়াড় ছিলেন। তাঁরই সঙ্গে 
থেকে 'তান এ ক্লাবে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলার 

সুযোগ পান। হাক খেলায় বিশেষ ঝোঁক 'ছিল। 

[ ২৯১ ] দেউন্কর, সখারাদ গণেশ 

[কল্তু এ খেলায় বিজ্ঞানসম্মত প্রশিক্ষণের সুযোগ 
না পেলেও নিজ উদ্যমে খেলার কায়দা-কানুন সব 
অনুশীলন করে এবং তাঁর মামা ও নামী খেলোয়াড়- 
দের সঙ্গে খেলায় সাহচর্য পেয়ে তান পাকা খেলো” 
য়াড় হয়ে ওঠেন। প্রধানত তাঁর ক্রীড়া-নৈপুণ্যেই 
১৯১১৯ ও ১৯২৩ খ:ৰ, গ্রীয়ার ক্লাব চ্যাম্পয়নাশপ 
লাভ করে। ১৯১৪ -২৫ খু, পযন্ত বরাবর 

তান হকি খেলেছেন। [১৭] 
দেউন্কর, সখারাম গণেশ (১৭.১২.১৮৬৯- 

২৩.১১.৯৯১২) করোৌ- (তৎকালীন) বারভূম। 
সদাশব গণেশ । দেউস্কর পাঁরবারের আদ নিবাস 
মহারাষ্ট্রের রত্বাগার জেলার মালবর্ন দুর্গের কাছে 
দেউস গ্রামে । বর্তমান বহারের দেওঘরের কাছে 
করো গ্রামে তিন পৃরুষের বাস। পাঁচ বছর বয়সে 
তাঁর মাতৃাবয়োগ হলে িদুষী সা কর্তৃক লালিত 
হন। রাত অনুসারে উপনয়নের পর 'কিছুীদন 
বেদ পাঠ করেন। ১৮৮৯ খু. বৈদ্যনাথ ইংরেজী 
স্কুলে ভার্ত হন। 'বখ্যাত যোগীন্দ্রনাথ বসু সে- 
সময়ে এ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৮৯৯ 
খু. প্রবোশকা পাশ করে ১৮৯৩ খস. এ স্কুলেই 
[শিক্ষকতা করেন। সাহত্যানুরাগের জন্য রাজ- 
নারায়ণ বসুর কাছে আলোচনার মাধ্যমে 'শিক্ষাগ্রহণ 
করেন। এই সময় থেকেই রচনা প্রকাশ আরম্ভ। 
শহতবাদখ” পান্রকার লেখক 'ছিলেন। ম্যাঁজস্ট্রেট 
হারের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশের জন্য যোগীন্দর- 
নাথ ও তান কর্মচ্যুত এবং পরে কালী প্রসন্ন কাব্য- 
[বিশারদ কর্তৃক পুনর্বহাল হন। "হতবাদণ, পাতিকায় 
প্রুফরীডার হয়ে ঢুকলেও ক্রমে অধ্যবসায়বলে 
সম্পাদকের প্রধান সহকারশ হয়ে ওঠেন। ১৯০৫ 
খুখ. কালশপ্রসম্নের মৃত্যুর পর ৪.৭.১৯০৭ খবর, 
শহতবাদখ'র সম্পাদক হন। এই বছর সুরাট কংগ্রেসে 
চরম ও নরমপল্থীদের সংঘর্ষ হয়। শহতবাদশ'র 
মািকগোম্ঠশ চরমপল্থীদের তথা িলকগোষ্ঠীর 
বিরুদ্ধে দিখবার আদেশ দলে, বিপ্লবপন্থায় 
দিশবাসস সখারাম পদত্যাগ করেন। অতঃপর জাতাঁয় 
শিক্ষা পারষদ পারিচাঁলিত বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা 
ও ভারতণয় ইতিহাসের শিক্ষক নিয্্ত হন। ইংরেজের 
শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর রচিত 'দেশের কথা" বাজে- 
য়াপ্ত হলে স্কুল কর্তৃপক্ষীয়দের শাঁঞ্কিত দেখে 
১৯১০ খু. পদত্যাগ করেন। আবার কিছুদিন 
ধহতবাদখ” সম্পাদনা করেন। এই সময় একমাত 
পুত্র ও পত্ীর মৃত্যুর পর স্বাস্ধ্যভঞ্গা হলে স্বগ্রামে 
ফিরে যান। প্রধানত তাঁরই চেষ্টায় বাগুলাদেশে 
দশবাজশ উৎসব প্রবাঁতিতি হয়। মহামান্য তিলক 
রাজদ্বারে আভিযুন্ত হলে তাঁরই চেষ্টায় বঞ্গবাসি- 
গণ তিলকের সাহায্যে অগ্রসর হন। 'দেশের কথা, 



দেবকশীকুমার বপ; 

গ্রন্থ বহুদিন ভারতীয় বিপ্লবীদের অবশ্য-পাণ্য 
ছিল। এটি বাজেয়াপ্ত হবার আগেই ৫টি সংস্করণে 
১৩ হাজার কপি 'িব্লীত হয়। বাজেয়াপ্ত হবার 
পরও গোপনে গ্রল্থাট পড়া হত। এছাড়া 'শিবাজীর 
জশবন সম্পরকেও বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেন। 
“দেশের কথা" ধহু ভারতীয় ভাষায় অনুদিত হয়। 
রচিত অন্যান গ্রল্থ : পতিলকের মকদ্দমা”, “বাজী?- 
রাও”, এটা কোন্ যুগ", 'ঝাঁন্সর রাজকুমার", 'মহা- 
মাত রাণাডে”, “আনন্দীবাঈ' প্রভাতি। [৩,৭,৮, 
২৫,২৬,১২৩,১২৪] 

বস; (২৫.১১.১৮৯৮ - ১৭.১৯, 
১৯৭১) বর্ধমান। মধুসূদন বিদ্যাসাগর কলেজে 
ছাত্রাবস্থায় নাট্যাচার্য 'শীশরকুমারের সাহচর্য লাভ 
করেন। অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে কলেজ ত্যাগ 
করে জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেন। শান্ত নামে 
একটি দেশাত্মবোধক সাপ্তাহিক সম্পাদনা করেন। 
এই ব্যাপারে ভিজ. বা ধীরেন গাঙ্গুলীর সথ্গে 
পাঁরচিত হয়ে চিন্রজগতে প্রবেশ করে 'ব্রটিশ ডোঁম- 
নিয়ন কোম্পানীর 15177 200 1৩51, ছাবতে 
গল্পকার ও 'চিন্রনাট্যকাররুপে প্রথম আঁবভূতি হন 
(১৯২৭)। চন্রনাট্যকার ও পাঁরচালকরূপে পরবতর্দ 
ছাব 'পণ্চশর' ৯৯২৯) মারফত খ্যাঁতর সোপানে 
ওঠেন। তিনিই প্রথম মণ্টানুগ চিন্রকর্মকে চল- 
চ্চিঘোপযোগী রূপ দান করেন। শাশরকুমারের ছাত্র- 
রূপে সাহিত্য ও নাট্যকলা সম্বন্ধে আত জ্ঞান 
তাঁকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে। লক্ষেনীতে একাঁট 
ছাঁব তোলার পর প্রমথেশ বড়ুয়ার প্রাতষ্ঠানের 
প্রথম নির্বাক ছাঁব 'অপরাধী'র কাহিনীকার, চিন্র- 
নাট্যকার এবং পরিচালকরূপে কাজ করেন। এই 
ছাবতেই প্রথম অন্তর্দৃশ্যে কাত্রম আলোর সাহায্যে 
চিনরগ্রহণ করা হয়। পরবত্শ ছবি উল্লেখযোগ্য না 
হলেও সদ্যপ্রাতিষ্ঠিত "শনউ থিয়েটার কর্তৃপক্ষ 
তাঁকে আহবান জানান। এখানে “ণ্ডীদাস' ছবি 
(১৯৩২) রুপাঁয়ত করার সঙ্গে সঙ্গেই "চন্রনাট্য- 
কার ও পাঁরচালকরপে ভারত-জোড়া খ্যাঁত লাভ 
করেন। এই ছাঁবতে অন্যান্য বহু কলাকৌশলের 
সঙ্গে আবহ-সঙ্গীতের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। 
এরপর একে একে "পুরাণ ভকত' (ৃহন্দী), “মশরা- 
বাঈ' বৈভাষিক) প্রভাতি নির্মাণ করেন। ১৯৩৫ 
খু. 'ঈস্ট ইন্ডিয়া ফিল্মস কোম্পানী'তে যোগ দেন। 
এখানে 'সীতা' ঠোহন্দী) ও ণসোনার সংসার, 
(দ্বভাষিক) ছবি তোলেন। "সীতা প্রথম ভারতণয় 
চলচ্চিত্র যা ১৯৩% খুশ. ভেনিস আন্তজাতিক 
চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে কাতিত্বের স্বীকাতস্বর্প সার্টি- 
ফকেট অর্জন করে। এরপর বোম্বাই শহরে ম্ব- 
নামে প্রাতষ্ঠান গঠন করে ছবি তোলেন। ১৯৩৭ 

[ ২৯৯২ ] দেবজোঁত বণ 

খু, পুনরায় নিউ থিয়েটার্সে যোগ দেন। শবদ্যা- 

পাত ট্বভাঁষক), 'দাপহড়ে' নর্তকী" প্রভৃতি 
চন্্রগুল এ সময়কার স্মরণীয় সৃষ্ট । ক্রমে স্বাধীন- 

ভাবে “আপনা ঘর, পোহন্দী), 'মেঘদৃত”, 'কৃফলীলা", 
কাব”, 'রত্বদীপ', চন্দ্রশেখর', “পাঁথক, শচরকুমার 
সভা" প্রভাতি ছাবিতে স্বীয় প্রাতভা ও 'শিপ- 
জ্ঞানের পরিচয় রেখে যান। মোট ছবির সংখ্যা 
উনচল্লিশ। শেষ ছবি রবীন্দ্রনাথের চারটি কাঁবিতা 
অবলম্বনে রচিত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রযোজত 
'অর্থ্য। ১৯৫৬ খটী. সাঁহত্য আকাদেমী কর্তৃক 
সম্মানিত ও ১৯৬৫ খঢী. পদ্মণ্রী' উপাধিতে ভঁষত 
হন। [১৬] 

দেবকুমার রায়চৌধুরশ ১৮৮৪ - ১৯২৯) লাখু- 
টিয়া-বারশাল। রাখালচন্দ্র। তান কাব 'দ্বিজেন্দ্র- 

করতেন। তাঁর রাঁচত 'দ্বজেন্দ্রলালের জশবন একাঁট 
উৎকৃষ্ট গ্রল্থ। রাঁচিত কাব্যগ্রন্থ : “অরুণ, প্রভাবতশ', 
'মাধূরী' ও 'ধারা' এবং কাব্যনাট্য : দেবদূত” । রাঁচিত 
'ব্যাধ ও প্রাতিকার পর্দাস্তকায় তান ভারত- 
বর্ষের 'বাভন্ন সমস্যা বিশ্লেষণ করে মীমাংসার 
পথ দৌঁখয়েছেন। দেশের সামাজিক ও রাজনোতিক 
কাজের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। মহিলা 
ওপন্যাঁসক কুসুমকুমারী দেব তাঁর মাতা । ৯, 
৩,৪,২৬] 

দেবজ্যোতি বর্মণ (১৭.৫.১৯০৫- ৮১২, 
১৯৬৬) কাঁলকাতা। আশ্বনী। পৈতৃক 'নবাস 
ময়মনাঁসংহ। শৈশব ও বাল্যকাল প্রধান 'শাক্ষিকা 
মাতা তরুলতার কর্মস্থল শ্রীহটে কাটে । সেখানকার 
রাজা গিরীশচন্দ্র হাই স্কুল থেকে কাঁতত্বের সঙ্গে 
প্রবেশিকা পাশ করেন ১৯২৩)। স্কুল জাঁবনেই 
বাপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসেন। ১৯২১ খু. 
অসহযোগ আন্দোলনের সময় স্কুল ছাড়েন। ১৯২৫ 
খুশী. আই.এস-স. পাশ করে কাঁলকাতার বঙ্গ- 
বাসী কলেজে ভার্ত হন ও 'যুগবাণী সাহত্যচক্ত 
প্রতিষ্ঠা করেন। সেখান থেকে পুস্তক প্রকাশনা 
ছাড়াও সম্ভবত অন্তরালে 'বিস্লবশ কার্যকলাপ 
চালাতেন । কিছুঁদন পরে “যুগবাণণ” পল্লিকা প্রকাশ 
করেন। অক্লৌোবর ১৯৩১ খু, আটক-বন্দী হন। 
পুঁলিেসের ধারণা ছিল গঞ্গাবক্ষে নৃতন সেতুর 
উদ্বোধন উপলক্ষে লর্ড উইলংডনের 'িনধন-চেস্টার 
ব্যাপারে দেবজ্যোতিও সংশ্লিম্ট। ১৯৩৩ খু. জেল 
থেকে ইকনামক্ষে বি.এ. অনার্স সহ) ও ১৯৩৬ 
খু, এম.এ, পাশ করেন। বজ্জার জেলে বন্দী 
অবস্থায় 'ইকনমিক "হিস্ট্রি অফ বেঙ্গাল' নামে এক 
নিবন্ধ রচনা করেন। তাঁর কারাবাসকালে মাতা 
ও অনঞ্ছের মৃত্যু হয়। ১৯৩৮ খপ. ম্বান্তলাভের 
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পর প্রথমে আনন্দবাজার পান্রকায় স্থাঁয়ভাবে যোগ 
দিলেও পরে এ কাজ ছেড়ে দিয়ে “আনন্দবাজার”, 
“ভারতবর্ষ ও "মডার্ন 'রাভিউ' পান্রকায় গলখতেন 
এবং এাঁশিয়াঁটক সোসাই?টর পার্টটাইম কর্ম হন। 
১৯৪৯ খ্ডী, নবপর্ধায়ে 'যুগবাণণ” সাপ্তাহিক 
পত্রিকা প্রকাশ করে আমৃত্যু তার সম্পাদনা করেন। 
কাঁলকাতা বশ্বাবদ্যালয়ের ১১ট 'বাঁভন্ন 'িষয়ে 
এম.এ. পাশ করেন। সংস্কৃত, আরবী, জার্মান ও 
ফরাসী ভাষায় দখল ছিল। বগ্গবাসী কলেজ ও 
[সাঁটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৩ খঃশ. কাঁল- 
কাতা কর্পোরেশনের কাউীন্সিলার 'নরববাঁচিত হন। 
১৯৬১ খড়, 'ফ্রেডস্ অফ ইশ্ডিয়া'র আমন্ত্রণে 
আমোরকা সফর করেন। রাজনগাতক্ষেত্নে ?তাঁন 
চ101090 011125105 0০015011 ও ৪..৬.১, দলের 

প্রাতজ্ঞাতা। তাঁর রাঁচত গ্রন্থ : “কার্ল মার্কস, 
“রবীন্দ্রনাথ, 'আধ্দীনক ইউরোপ”, বাঙলার রাম্ত্রীয় 
সাধনা” শবাঁজনেস অগ্গেনাইজেশন', শমাস্ট্রজ অফ 
বিড়লা হাউস” প্রভৃতি। শেষোন্ত গ্রল্থাট [বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 18,৮২৯] 

দেবনারায়শ বাচস্পাঁত। কাশীতে সংস্কৃত অধ্যা- 
পনার জন্য প্রথম যে-কয়জন বাঙালশী পাণ্ডিত টোল 
স্থাপন করোছিলেন, তান তাঁদের অন্যতম । সপাহশ 
বিদ্রোহের বহ্ পূর্বে তিনি টোল স্থাপন করেন। 
বাঙালী ছাড়াও 'বাঁভন্ন প্রদেশের বহ ছাত্র তাঁর 
টোলে অধ্যয়ন করত। ১] 

দেবপাল রোজত্বকাল আনু. ৮১০ - ৮৫০ খু.) 
গৌড় । 'ঞ্গপাঁতি, ধর্মপাল। পাল-বংশের 'দাঁগ্ব- 
জয়ী ও পরাক্রান্ত সম্রাট । তিনি নিজে বৌদ্ধ হলেও 
রাষ্ট্রক্ষেন্রে তাঁর প্রধান সহায়ক ছিলেন দুই ব্রাহ্মণ 
অমাত্য- গঞ্গের পুত্র দভ্পাঁণ ও প্রপোত্র কেদার 
মিশ্র। তাঁদের সহায়তায় দেবপাল হিমালয় থেকে 
বিজ্ধ্য পর্যন্ত এবং পূর্ব থেকে পাশ্চম সমহদ্রতীর 
পযন্তি সমগ্র উত্তর ভারত থেকে কর ও প্রণাত 
আদায় করেছিলেন। তাঁর খ্যাতি ভারতবর্ষের স'মা 
আতিক্রম করে স্ববর্ণভূমি-_অর্থাৎ সূমান্রা, যবদ্বপ 
ও মালয় পর্্তি বিস্তৃত হয়োছিল। তাঁর রাজত্ব- 
কালেই পাল-সাগ্রাজ্য সর্বাপেক্ষা বিস্তার লাভ করে। 
বাজত রাজ্যের রাজারা স্ব স্ব রাষ্ট্রে স্বাধীন ব'লে 
গণ্য হতেন । তাঁর সৈন্যদলে ৫০ হাজার হাত এবং 
সৈনাদলের সাজসজ্জা পারিজ্কারের জন্য ১০-১৫ 
হাজার লোক নিযুন্ত ছিল। নালন্দা [বিশ্ববিদ্যালয় 
তাঁর উদার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করোছিল। [৯,২, 
৩৬৩,১৬৭] 

দেবপ্রসাদ গ্প্ত (ভসে. ১৯১১ - ৬.৬.১৯৩০) 
ঢাকা । যোগেন্দ্রনাথ মেনা)। কলেজে অধ্যয়নকালে 
বিপ্লবী সূর্য সেনের দলে যোগ দেন। ১৮.৪. 

1; ২৬৩ ] দেবী থোষ 

১৯৩০ খশ, চট্টগ্রাম অস্প্াগার আক্রমণে অংশগ্রহণ 
করেন। চারাঁদন পর জালালাবাদ পাহাড়ে 'ভ্রটিশ 
সৈন্যদলের সঞ্গে সংঘর্ষে জয়ী হন। ৬ মে ১৯৩০ 
থএখ, টট্টগ্রামের কালারপোল এলাকায় সাহেবপাড়া 
আব্রমণকালে আহত হয়ে আত্মহত্যা করেন। [১০, 
৩৫,৪২,৪৩,৯৬] 

দেবপ্রসাদ সর্বাঁধকারণী, স্যার, স.আই.ই. (ডসে- 
ম্বর ১৮৬২- ১১.৮.১৯৩৫) খানাকুল কফনগর-- 
হৃগলন। পিতা খ্যাতনামা চিকিৎসক সর্ধকুমার। 
1তাঁন একাধিক বাত ও পুরস্কার সহ ১৮৭৬ 
খল. প্রবোৌশকা, ১৮৮২ খ্ডী. প্রোসডেল্সী কলেজ 
থেকে এম.এ. এবং ১৮৮৮ খুশী, আযটার্নীশপ 
পরণক্ষা পাশ করে কর্মজশবনে প্রবেশ করেন। 
রাষ্ট্রগুর্ সংরেন্দ্রনাথের অন্প্রেরণায় রাজনশীততে 
[বিশেষ আগ্রহান্বিত হয়ে 'ভারত-সভা'র কাজে 
সরেন্দ্রনাথের প্রধান সহকর্মী হন। ইউাঁনভাসশট 
ইন্বস্টাটউটকে সরকার প্রাতষ্ঠানে পারণত হওয়ার 
বিপদ থেকে রক্ষা করেন। দু'বার বিশ্বাবদ্যালয়ের 
প্রাতীনাধ 'হসাবে লন্ডনে অন্মাম্ভত ইউানিভা- 
পর্সাটজ অফ 'দ এম্পায়ার কংগ্রেসে যোগ দেন। 
১৯১৩ খুধ., এবাডউন 'বশ্বাবদ্যালয় থেকে সম্মান- 
সূচক এলএল.ডি, উপাঁধ পান। ১৯১৪ - ৯৯১৯৮ 
খুশ. কাঁলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের প্রথম বেসরকারণ 
উপাচার্য হন। ১৯২৫ খ্শ. দাক্ষণ আফ্রিকার 
ভারতবাসীদের অবস্থা পর্যালোচনা ও ভারত 
সরকারের পক্ষ থেকে তথ্যানুসন্ধানে সেখানে যান। 
১৯১৩০ খড়. জাতিসজ্ঘে ভারতের অন্যতম প্রাতি- 
দনাীধ নির্বাচিত হন। সংস্কৃত ভাষা ও বাংলা 
সাঁহত্যে অনুরাগণ 'ছিলেন। একাধক পাল্লিকায় তান 
স্বরাঁচত প্রবন্ধ, ভ্রমণ-কাহিনণ প্রভাত প্রকাশ করে- 
ছেন। রাঁচিত গ্রল্থ : ইউরোপে তিন মাস? । বঞ্গানয় 
সাহত্য পাঁরষদের সঙ্গে ঘাঁনম্ঠ যোগাযোগ 'ছিল। 
ইম্পারয়াল লাইরেরশ ন্যোশনাল) পাঁরচালকদের 

অন্যতম ও সংস্কৃত ভাষা প্রসারে উদ্যোগী ছিলেন। 
[১,৩,৫,৭,২৫,২৬] 

দেব ঘোষ (2- ২৮.৭.১৯৭৩) ঘরগোয়াল-- 
হুগলশ। প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় । কেবঙলগ ফুট- 
বলে নয়, 'ক্রিকেটেও যথেষ্ট সুনামের আঁধকারণ 
িলেন। যেমন বাঁলষ্ঞ 'বক্রমে বল করতেন, ব্যাটও 
করতেন তেমান। তবে ফুটবলে ব্যাক 'হসাবে তাঁর 
তৎপরতা ও পরাক্রমের খ্যাতিই বোশ 'ছিল। কাঁল- 
কাতা জ্রোড়াবাগান পাকে মাল্লুক ক্লাবের গোলরক্ষক- 
রূপে তাঁর প্রথম খেলা ১৯২১)। ১৯২২ খু, 
থেকে হাওড়া ইউীনয়ানে তারপর মোহনবাগানে 
খেলেছেন। বিদেশের মাঠেও যোগ্য পরাক্রমে খেলা 
দোৌথিয়েছেন। ভারতশয় ও ইউরোপীয় দলের ম্যাচ 
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খেলায় অন্তত ১০ বার ভারতীয় দলের প্রাতানাধত্ব 
করেন এবং ১৯২৬ খু, আই.এফ.এ. দলের সঙ্গে 
জাভা এবং ১৯৩৪ খী. 'সংহল সফর করেন। 
প্রথমে রোলি ব্রাদার্সে চাকার করতেন, পরে ফুড 
'ডপামেন্টে। মাঠের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ 
আমতত্যু অক্ষুগ ছিল। [৯৬] 

দেবশী চৌধ্যরাপশ (১৮শ শতাব্দী)। সন্ন্যাস 
বিদ্রোহের বিখ্যাত নায়ক ভবানণ পাঠকের সহযোগন 
ছিলেন। দেব চৌধুরাণীর সহযোগিতায় ভবান? 
পাঠক একদল বিদ্রোহী সৈন্য 'িনয়ে ইংরেজ ও 
দেশীয় বাঁণকদের বহু পণ্যবাহশী নৌকা লুঠ করেন। 
তাঁদের মিলিত আক্রমণে ময়মনাসংহ ও বগুড়া 
জেলার অনেক অংশে শাসন-ব্যবস্থা অচল হবার 
উপক্রম হয়েছিল । ভবানী পাঠকের মৃত্যুর পরেও দেবী 
চৌধ্রাণশীর আক্রমণে শাসকগণ আঁস্থর হয়ে উঠে- 
ছিলেন। এই দব কাহিনী অবলম্বন করেই বাঁজ্কম- 
চন্দ্র দেবী চৌধুরাণণ' উপন্যাস রচনা করেন। [৫৬] 

দেবীপ্রসম্ন রায়চৌধযরশ জোন. ১৮৫৪ - অক্টো. 
১৯২০) উলপুর--ফাঁরদপুর। মাতুলালয় কালশ- 
পুর--বারশালে জল্ম। রামচন্দ্র। ১৮৭৪ খুধ, 
প্রবোশকা পরাক্ষা পাশ করে কলিকাতা মেডিক্যাল 

কলেজে ভার্ত হন; কিন্তু চার বৎসর পড়ার পর 
অসস্থ হয়ে পড়ায় পড়া বন্ধ করেন। ছান্রজীবনেই 
ব্রা্ম আন্দোলনের প্রীত আকৃষ্ট হন। এ সময় 'তাঁন 
কেশবচন্দ্র সেনের অনুরাগী 'ছিলেন। পরে “কুচ- 

বিহার বিবাহ”, আন্দোলনের সময় কেশবচন্দ্রকে 
পরিত্যাগ করে সাধারণ ব্রা্গসমাজে যোগ দেন। 
১৮৭৩ খী. প্ভারত সুহৃদ” নামে এক পয়সা 
মূল্যের সাপ্তাঁহক পীন্রকা প্রকাশ করেন। ১২৯০ 
ব. থেকে নব্যভারত' মাঁসক পান্রকা প্রকাশে ব্রতী 
হন। এই পান্লিকায় গল্প বা উপন্যাস এবং নিম্ন- 
রুচির বিজ্ঞাপন ছাপা হত না। এই পাত্রকা মুদ্রণের 
জন্য একটি মুদ্রাষল্ত স্থাপন করোছলেন। স্বদেশশ 
আন্দোলনের সময় মুদ্রাযল্ত-সম্বন্ধগয় আইনের জন্য 
তাঁকে জামন দিতে বলা হলে পা্রকাঁটি তখনকার 
মত বন্ধ করে দেন। নিজ বিধবা ভাগনী 'ব্রজার 
ব্রাক্মামতে বিবাহ 'দয়োছলেন। তাঁর রচিত উল্লেখ- 
যোগ্য উপন্যাস : 'শরচ্চন্দ্র', শবরাজমোহন', শভখাঁর,, 
'সন্ধ্যাসী”, 'পদশ্যপ্রভা", 'মুরলা' প্রভঁতি। অন্যান্য 
গ্রল্থ : "সোপান", পববেক-বাণশ", পববাহ-সংস্কারক, 
ভ্রমণ-বৃত্তাণত' (উৎকল), দযাতি, দীপ্তি, প্রসূন? 
প্রণব, 'সা্ফনা? যোগজশীবন' প্রভীত। [১,৩,৪, 
২৫,২৬] 

দেবীপ্রসাদ ছুদশী। আখালিয়া--গ্রীহট্ট। বহু 
ভাবায় সুপশ্ডিত এবং ফোট" উইলিয়ম কলেজের 

মুনশী 'ছিলেন। ইংরেজশ, সংস্কৃত, আরবী, ফারসখ, 

[ ২৯৪ ] দেবী [সংহ 

বাংলা, হিন্দী ও উদর্য ভাষার সমাবেশে 'পাঁলিগ্লট 
গ্রামার 09158101 05191570591) নামে একট 

গ্রল্থ রচনা করেন। [১,২৬] 
দেবীপ্রসাদ রায় ॥। কাঁলকাতার রামরতন মাল্পকের 

মুনশী ছিলেন। ১৮২৪ খ্ডী, তাঁর রাঁচত গ্রল্থ 
নাঁদরুল কিশওয়ার, প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের আখ্যা- 
পত্রে আছে...450065170108 036. 05121091০01 
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[৬৪] 
দেবশবর ঘটক, বন্দ্যোপাধ্যায় (১৬শ শতাব্দী)। 

সর্বানন্দ। দাঁক্ষণরাঢুনয় ব্রাঙ্গণ-সমাজের মেলবন্ধন- 
কর্তা । কুলীনদের মধ্যে ব্যভিচার ও অনাচারের 
প্রশ্রয় দেখে তিনি সমাজ-সংস্কারে ব্রত হন। মোট 
ছন্রিশাট "মেল" গঠন করেছিলেন । এই মেলবন্ধনের 
[নয়মানুসারে সমপর্যায়ে বৈবাহিক আদান- 
প্রদান না করলে এবং শ্রোন্রিয় ব্রাহ্ণকে কন্যাদান 
করলে কৌলী"ন্যভ্রম্ট হবে। ফলে একাঁদকে কুলীন 
সন্তানরা বহু ববাহ করে স্ত্রীকে শবশুরবাঁড় 
রেখে দিত, অন্য 'দিকে শ্রোন্রিয় অনেকে কন্যাভাবে 
ববাহ করতে পারত না। এই কারণে সমাজে 
অনেক দুনশীত প্রবেশ করোছিল। উদয়নাচার্ধ 
ভাদুড়শীর পর দেবশবরের সময় থেকে রাঢ়ীশ্রেণীর 
কুলগ্রন্থ বাংলার লেখা শুরু হয়। তিনি 'মেলবন্ধ, 
প্রকীতপালটি-নির্ণয়' ও “ভাগভাবাদ 'নর্ণয়' নামে 
গ্রন্থ রচনা করেন। [১,২,৩,২৫,২৬] 

দেবশ [ীসংহ (?-১৮.৪.১৮০৫) পাঁণপথ-- 
পাঞ্জাব। ১৭৫৬ খু. থেকে বাঙলাদেশে বসবাস 
শুরু করেন। তিনি ইংরেজের সহায়তায় বাঙলার 
সমূহ ক্ষাত করোছিলেন। ১৭৬৫ খ্যী. ঈস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানী বাঙলা, বহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী 
পেয়ে নায়েব সুবাদার মহম্মদ রেজা খাঁর ওপর 

এই অণ্চলের রাজস্ব আদায়ের ভার দেন। রেজা 
খাঁ জ্বার্থাসাদ্ধর আশায় দেবী সংহকে প্ণীর্ণয়ার 
ইজারাদার করেল্স। এই কাজের ভার পেয়ে দেবী- 
সিংহ ১৭৬৮ খু, পার্ণয়ার অন্তর্গত প্রায় 
সমস্ত পরগনার ইজারা নিয়ে প্রভূত অর্থের আঁধ- 
কারী হন। অর্থসংগ্রহের জন্য কোনপ্রকার অত্যা- 
চার, আবচার বা অন্যায় করতে তাঁর 'দ্বিধা হিল 
না। তাঁর অত্যাচারের ফলে ১৭৬৯- ৭০ খ্ড্শ, 
(১১৭৬-৭৭ ব.) বাঙলাদেশে দারুণ দৃঁভিক্ষ 
দেখা দেয়। এই দ্যাভক্ষিই ইতিহাসে ণছয়ান্তরের 
মন্বন্তর' নামে পরিচিত ১৯৭৮১ খু, বেনামশতে 
রংপুর, 'দনাজপুর ও এদ্রাকপুর ইজারা নেন? 
তাঁর শোষণের ফলে ১৭৮৩ খন, রংপুরের জনগণ 



দেবেন লেন 

£বদ্োহশী হয়ে ওঠে। তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিচার 
শুরু হলে সুচতুর দেবীসিংহ প্রমাণাভাবে মৃক্তি 
পান। তবে কোম্পানীর কাজ থেকে তাঁকে বিদায় 
দেওয়া হয়। জীবনের অবাঁশস্ট কাল মুর্শদাবাদের 
নসীপুরে কাটান। এই সময় বহু দান-ধ্যান ও দেব- 
মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি নসীপুর রাজ- 
বংশের প্রাতষ্ঠাতা। [১,২,৩,২৫,২৬,৫৫] 

দেবেন সেন ১৮৯৭/৯৯ 2- ২৯.৪.১৯৭১৯) 

ফারদপুর । দ্বারিকানাথ। অনার্স সহ বি.এ. পাশ 
করে এম.এ. পড়ার সময় অসহযোগ আন্দোলনে 
যোগ দেন এবং ১৯৯৩০ খ্ী, ঢাকার নবাবগঞ্জে 
গ্রেপ্তার হন। বিভিন্ন রাজনোতিক কারণে ৮ বার 
কারারুদ্ধ হন। ১৯৩৫ খী. কলিকাতায় রেলওয়ে, 
ট্রামওয়ে, ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন প্রভৃতির 
শ্রামক আন্দোলন ও ১৯৩৭ খুশী, এীতিহাসিক 
চটকল ধর্মঘটের নেতৃত্ব দেন। দ্বিতীয় 'ব*ব- 
যুদ্ধের সময় তাঁকে গ্রেপ্তার করে জেল থেকে 
ময়নামতশ পাহাড়ে 'নয়ে যাওয়া হয়। এইখানে 
'ব্রিটশ সৈনিকদের 'বিস্লবী চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ 
করতেন। ৯৯৪৬ খখ. কংগ্রেস-প্রার্থর্পে 'বিধান- 
সভায় নির্বাচিত হন। ১৯৫৬১ খী, কংগ্রেস ছেড়ে 
কে.এম.পি. দলে যোগ দেন। আই.এন.ট.ইউ.স.-র 
সংগঠক-সম্পাদক, শহন্দ মজদুর সভার পশ্চিমবঙ্গ 
শাখার চেয়ারম্যান এবং পি.এস.পি. ও এস.এসশপং 
দলের নেতা ছিলেন। অভয় .আশ্রমের সঙ্গে তাঁর 
যোগাযোগ ছিল। ১৯৫৬ খ্ীঁ, আসানসোলে ৫৭ 
হাজার শ্রমকের ২৭ দন ধর্মঘটের নেতৃত্ব দেন। 
দ্রেড ইউনিয়ন নেতা হিসাবে ইউরোপ, আমোরিকা 
ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ সফর করেন। ১৯৪৮ 
খু, লণ্ডনে ঘ্রেডে ইউনিয়ন সম্মেলনে ভারতগয় 
প্রাতিনধিদের নেতা ছিলেন। ১৯৬৭ খত, লোক- 
সভায় নির্বাচিত হন। 'এশিয়ান ওয়ার্কাস” পান্রিকার 
সম্পাদক এবং ইন্দোনোশয়ার মান্তর সমর্থনে 
দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এশীয় সম্মেলনের আহবায়ক 
ছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : “্ান্ডা- 
মেন্টাল্স্ অফ মেটীরয়ালজম ও*গজ্পে ভারতের 

ইতিহাস"। [১৬] 
দেবেন্দ্ুন্দ্র দে (২৯.১.১৯০৫ - ১,১১.১৯৫৪) 

॥ অতুলচন্দ্র। স্কুলের পাঠ্যাবস্থায় মার 
পনের বছর বয়সে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ 
দেওয়ার জন্য কারাদণ্ড হয়। মান্তর পর নেতৃ- 
স্থানীয় সন্তোষ মিন্লের প্রেরণায় গুস্ত বিপ্লব 
দলে ষোগ দেন ও আই.এস-সি. পড়ার সময় সর্ব- 
'্ণের বিস্লবী কর্মশ হন। ৯৯২৪ খুখ. চট্টগ্রামের 
বিস্লবশ দলের সঙ্গে রাজনৌতিক ডাকাতিতে অংশ- 
গ্রহণ করেন। এই সময়ে জুলু সেন ও অনন্ত 

; ২৬৫৬ ] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

সংহের সঙ্গে বিরাজ হন। 
শাঁখারটোলা পোস্ট আঁফস লুঠ করার সময় পোস্ট- 
মাস্টার নিহত হলে তাঁর নামে হালয়া বের হয়। 
তখন বাঙলা ও ভারতের 'বাভন্ন স্থানে আত্ম- 
গোপন করে বিস্লবশ সংগঠন গড়ার চেষ্টা করেন। 
দু'বছর পরে দেশত্যাগ করে সি্গাপুরে যান ও 
“বীরেন ব্যানাজশী' ছদ্মনামে কর্মে ব্রতী হন। দেশে 
ফিরে সম্ভবত ১৯৩০ খ্য, কিছুদিন ছদ্মনামে 
বাস করেন। পরে পাাঁলসের অত্যাচার ও পগড়নের 
হাত থেকে বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে বাঁচানোর জন্য 
আত্মসমর্পণ করেন। পাঁচ বছর বকসা ক্যাম্পে 
বন্দী থাকেন। মান্তর পর কংগ্রেসে যোগ দিয়ে 
নিখিল ভারত কংগ্রেস কামাটির সদস্য ও প্রাদেশিক 
কাঁমাটর সংগঠক হন। ১৯৩৯ খু, নেতাজশর 
ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দেন। ১৯৪২ খত, গ্রেপ্তার 
হয়ে ভারত রক্ষা আইনে 'তিন বছর বন্দী থাকেন। 
মুক্তির পর কাঁলকাতা বেনিয়াপুকুর এলাকায় 
দাগ্গা-বিধবস্ত অণ্চলে পুনর্বাসনের কাজে আত্ম- 
নিয়োগ করেন এবং একটি উচ্চ ইংরেজশ বিদ্যালয় 
গড়ে তোলেন। এই বিদ্যালয়ের বালিকা বভাগ 
তাঁর নামাঞ্কিত। গকছ্ীদন কর্পোরেশনের অল্ডার- 
ম্যান ছিলেন। ১৯৫২ খশ. নির্বাচনে বিধানসভার 
সদস্য ও পরে রাম্্রমন্্ী হন। মোটর দুর্ঘটনায় 
মত্যু। [৫,৭০,১৪৬] 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহার্ঘ (১৫.৫.১৮১৭ - ১৯ 
১.১৯০৫) জোড়াসাঁকো--কিকাতা । 'প্রন্স দ্বারকা- 
নাথ। প্রথমে রামমোহন প্রাতিম্ঠিত আযংলো-হিম্দু 
স্কুলে পড়াশুনা করেন। ১৮৩১ খু, হিল্দু 
কলেজে প্রাবন্ট হন। সেখানে কয়েক বৎসর 
অধ্যয়নের পর 'িতনি পিতার 'বিষয়কর্মে ও ব্যবসায়ে 
িক্ষানাবশী আরম্ভ করেন এবং বিষয়কর্মে কর্তৃত্ব 
পেয়ে 'বাভল্ল আমোদ-প্রমোদের মধ্যে আঁবন্ট হন 
ও গবলাসন হয়ে ওঠেন। সম্ভবত ১৮৩৪ খখ. 

গতাঁন যশোহরের রায়চৌধূরী-বংশীয়া সারদাসজ্দরণ 
দেবীকে বিবাহ করেন। ১৮৩৫ খুখ. 'পিতামহখর 
মত্যুকালে তাঁর জশবনের গতি পরিবার্তত হয় ও 
মনে ধর্মীজজ্ঞাসা প্রবল হয়ে ওঠে। ক্রমে সংস্কৃত 
1শখে মূজ মহাভারত এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধর্ম 
ও দার্শীনক গ্রন্থাদি অধায়ন করেন। এই সময়ে 
ঈশোপনিষদের একটি শ্লোক তেন ত্যন্তেন ভুঙ্জপথাঃ) 
তাঁকে প্রভাবিত করে এবং তিনি উপনিষদ পাঠে 
রত হন। ক্রমশ তাঁর বিষয়-স্পহা হাস পায় এবং 
তান ঈশবরলাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। ধর্ম 
তত্ব আলোচনার উদ্দেশ্যে ৬.১০.১৮৩৯ খুশী. তান 
তত্ুরাঞ্জনী সভা স্থাপন করেন। দ্বিতীয় আঁধ- 
বেশনে নাম পাঁরবাঁতিত হয়ে তত্ববোধিনগ সভ্ভাঃ 



দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

হয়। ডি নেন দত্ত যোগদান করার পর 
তত্ববোধিনী পাঠশালা ১৯৮৪০) স্থাপন করেন। 

[বিনা বেতনে বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও ধর্ম 
শাস্প্-বষয়ক উপদেশ দেওয়া এই পাঠশালার 
উদ্দেশ্য 'ছিল। এই বছরই কঠোপনিষদের বাংলা 

অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৪২ খু, থেকে তত্ৃ- 

বোঁধনগ সভা ব্রা্গসমাজের ভার গ্রহণ করে। ১৮৪৩ 
খু. দেবেন্দ্রনাথের অর্থে ও অক্ষয়কুমার দণ্ডের সম্পা- 
নায় "তত্তবোধিনণ পান্রকা'র প্রকাশ আরম্ভ হয়। 
তখন থেকে সভায় প্রকাশ্যে বেদপাঠ চলতে থাকে। 
২১.১২.৯৮৪৩ খু, ২০ জন বন্ধুসহ তান 
ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন এবং ব্রাহ্গধর্ম প্রচারে 
উদ্যোগ হন। ডিসেম্বর ১৮৪৫ খন. ভ্রাহ্মদের, 
প্রথম সামাঁজক উৎসব টোরাঁটর বাগানে উদ্যাপন 
করেন। পরের বছর 'বিলাতে পিতা দবারকানাথের 

মৃত্যু হয় ১১.৮.১৮৪৬)। অপৌত্তীলক মতে তান 
পিতৃশ্রা্ধ নিষ্পন্ন করেন। দবারকানাথের দুশট 
প্রতিষ্ঠান-কার টেগোর কোম্পানী ও ইউনিয়ন 
ব্যাৎক উঠে গেলে ব্যবসায়-সংক্লান্ত 'পিতৃধণ পরি- 
শোধের ব্যাপারে তিন সততা রক্ষা করেন। ১৮৫৩ 
খুস, তত্ববোধিনণ সভার সম্পাদক হন। ১৮৬৯ 
থুশ, বক্গাবদ্যালয় স্থাপন করেন। এ সভায় কেশব- 
চন্দ্র ইংরেজীতে এবং দেবেন্দ্রনাথ বাংলায় বন্তুতা 
দিতেন। ১৮৬০ খ্শ, দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের 
বেদীতে বসেন। এর প্বেইি পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ও 
[শিব্য কেশবচন্দ্র সহ 'সংহল ভ্রমণ করেন। ২৬.৭. 
১৮৬০ খ্যশ. 'দবতীয়া কন্যাকে ব্রাঙ্গমতে 'ববাহ 
দেন। এই বিবাহে শালগ্রাম শিলা ইত্যাদি বর্জনের 
ফলে সমাজে চাগ্ুল্যের সৃষ্ট হয়। হিন্দু পুজা- 
পার্ণাদি বন্ধ করে তিনি মাঘোৎসব ৫১১ মাঘ), 
নববর্ধ, দীক্ষা দিন (৭ পৌষ) ইত্যাদ নূহন 
কতকগ্যাল উৎসবের প্রবর্তন করেন। ১ আগস্ট 
১৮৬১ খপ. তাঁর অর্থানুকূল্যে ইপ্ডিয়ান মিরর, 
পাল্পুকা প্রকাশিত হয়। কেশবচন্দ্রের কয়েকাট সমাজ- 
সংস্কারমূলক কাজে দেবেন্দ্রনাথ সায় দিতে না 
পারায় কেশবচন্দ্র তাঁকে ত্যাগ করে নভেম্বর ১৮৬৬ 
খটী. নূতন সমাজ গঠন করেন। এ সময় থেকে 

প্রচালত হয়। মর্মাহত দেবেন্দ্রনাথ এই সমাজের 
কার্ধভার রাজনারায়ণ বসু প্রমূখদের উপর, অর্পণ 
করেন। খ্ীষ্টধর্মের প্রভাব থেকে যুবকদের রক্ষা 
করার জন্য রাধাকান্ত দেব কর্তৃক "তান "জাতীয় 
ধরেরি পাররক্ষক' উপাঁধ প্রাপ্ত হন। ১৮৬৭ 

খুশি, ত্রাঙ্গাগণ তাঁকে 'মহার্যি উপাধিতে ভূষিত 
করেন। ১৮৭৬ খ্ী. বারভূমের ভুবনডাঙ্গা নামক 
একটি 'বস্তৃত ভঁমিখণ্ড কিনে সেখানে একাঁট আশ্রম 

[ ২৯৬ ] দেবেজ্ছনাধ দাস 

শনর্মাণ করেন। ভুবনডাঙ্গার সেই, আশ্রমই আজকের 
শান্তিনিকেতন” । তান 'জ্ানাম্বেষণ সভা'র সভ্য 
এবং হিন্দু চ্যারট্যাবৃল ইন্স্টিটিউশনের অন্য- 
তম স্থাপাঁয়তা। তিনি বিধবা-বিবাহে উৎসাহী এবং 
শিশু ও বহ্দ-বিবাহের বিরোধী 'ছলেন। কিছু- 
দন রাজনীতিতে অংশ নেন। ল্যান্ডহোজ্ডার্স 
সোসাইটি ও বেঞ্গল '্রিটশ ইন্ডিয়ান সোসাইটি 
বস্তৃতপক্ষে স্তব্ধ হয়ে গেলে রাজনোতিক বন্তব্য 
রাখার জন্য কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ 
১৪.৯.১৮৫১ খু. ন্যাশনাল 
স্থাপন করেন এবং সম্পাদকপদে বৃত হন। ক্রমে 
এই সংস্থাটি 'র্রাটশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটির সঙ্গে 
মশে যায়। দেবেন্দ্রনাথ ১৮৫৪ খএশী. পর্যন্ত উত্ত 
প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকরূপে দাঁরদ্রু গ্রামবাসীদের 
চৌকিদার ট্যাক্স থেকে পাঁরত্রাণের জন্য চেষ্টা 
করেন। তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ এই 
সময়ের মধ্যে 'ব্রাটিশ পার্লামেন্টে স্বায়ত্ুশাসনের 
দাবি-সংবালিত একটি দরখাস্ত পাঠানো । শিক্ষা- 
আন্দোলনেও তান অংশ নেন। পিতার মৃত্যুর পর 
হিন্দ কলেজ পাঁরচালন সভার সদস্য 'ছিলেন। 
[তিনি বেথুন সোসাইটির অন্যতম প্রীতম্ঠাতা এবং 
জ্যেন্ঠা কন্যাকে বেখুন স্কুলেও ভার্ত করোছিলেন। 
এ ব্যাপারে তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ বাংলায় সংস্কৃত 
ব্যাকরণ প্রকাশ। এ গ্রন্থাটর প্রথম ভাগ তত্ব 
বোঁধিনী সভা কর্তৃক ১৮৪৫ খু. প্রকাশিত হয়। 
ভ্রমণে তাঁর ক্লান্তি ছিল না। 'সংহল ছাড়া সম্ভবত 
চন এবং ব্রদ্মদেশেও 'গিয়োছলেন। 'সমলা অণ্চলের 
পাহাড় তাঁর প্রিয় ভ্রমণক্ষেত্র ছিল। [১,২,৩,৭,৮, 
২৫,২৬,৮৭,৮৮] 

দেবেন্দ্ুনাথ দাস (২১.৪.১২৬৩ - ৯৩১৫ ব.)। 
[। "পিতা র প্রখ্যাত 

উাঁকল ছিলেন। ১৮৭২ খন. 'হন্দু স্কুল থেকে 
তানি প্রবোশকা পরণক্ষায় দ্বিতীয় হন এবং 
১৮৭৪ খু, প্রোসডেন্সী কলেজ থেকে এফ.এ. 
পরক্ষায় প্রথম হয়ে গোয়াঁলয়র মেডেল ও মাসিক 
বৃত্ত লাভ করেম। এরপর 'িব.এ. পাশ করে বিলাতে 
যান এবং সিভিল সার্ভস পাশ করেন কিন্তু নূতন 
গনয়ম অনুসারে বয়স বোঁশ বলে কাজে যোগ 'দিতে 
পারেন নি। ১৯৮৮২ খু, দেশে ফিরে আসেন। 
পাঁচ মাস পর তিনি সম্মীক বিলাত চলে যান। 
সেখানে থাকাকালে ইংরেজ, ল্যাটিন, গ্রীক ও 
ইতালণয় ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপান্ত লাভ করেন। 
বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী, ফারসী এবং উর্দ্ ভাবষায়ও 
তাঁর বিশেষ জ্ঞান ছিল। এখানে কিছুদিন অধ্যা- 
পনা করার পর 'সাঁভল সার্ভস পরাক্ষার্থীদের 
হন্দী, সংস্কৃত, উর্দু ও ফারসী শেখানর জন্য 



₹দবেষ্দুলাথ বস, 

একটি স্কুল খোলেন। এই সময়ে ভারতের প্রাচশন 
সাহিত্য, সভ্যতা, দর্শনশাস্ত্, ধর্ম প্রভাতি বিষয়ে 
বন্তৃতা দিয়ে সনাম অর্জন করেন। ১৮৯১ খুশী, 
অসুস্থতার জন্য দেশে ফিরে সিটি ও রিপন কলেজে 
অধ্যাপনায় ব্রত হন। পরে নিজে একাঁটি উচ্চ 
ইংরেজী স্কুল ও কলেজ খুলোছিলেন। আর্ক 
অস্যাবধার জন্য দুশটই পরে বন্ধ হয়ে যায়। 
ইতালপয় ভাষা থেকে ণমরোগন' নামে একটি নাটক 
বাংলায় অনুবাদ করেন। রচিত "পাগলের কথা, 
গ্রন্থটি তাঁর আত্মজীবনী । ?তাঁনি এফ.এ. ও বি.এ. 
পরীক্ষার অনেকগ্ালি নোট লখোছিলেন। [১৯, 
২৫১২৬] 

দেবেচ্ছ্ুনাথ বস; (৮.১.১২৬৭ - ২৩.৭,১৩৪৫ 
ব.) কাঁলকাতা। গোপীনাথ। ১৮৭৮ খু. নিউ 
ইশ্ডিয়ান স্কুল থেকে প্রবোশকা পাশ করে কিছ:- 
দিন জেনারেল আসেমূরিজ ইন:স্টাটিউশনে পড়েন। 

কাঁশমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্রন্দ্র নন্দীর বন্ধু 
ও প্রাইভেট সেক্রেটারী হন। স্াহাত্যক 'হসাবে 
ব্যাঙবাবু” নামে পাঁরচিত 'ছলেন। তাঁর রাঁচিত 
বহু গঞ্প, উপন্যাস, জীবনণ গ্রল্থ ও নাটকের মধ্যে 

'বাসিফুূল”, 'বরমাল্য, '্ত্রীকফণ, 'পরমহংসদেব 
প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া 'ওথেলো” এবং 
“আযান্টনী ও 'ক্লিওপেস্ট্র' গ্রন্থ দুপট অনুবাদ করেন। 
১২৮৭ ব. 'তাঁন 'নালন"' পান্রকার সম্পাদক 
ছলেন। কাঁলকাতা শীবশ্বাবদ্যালয় তাঁকে ণগারশ 
অধ্যাপক" 'নযাস্ত করে। স্বামণশ সারদানন্দ মহা- 
রাজের শিষ্য ছিলেন। [89] 

দেবেন্দ্রনাথ মাল্লক (১৮৬৬ -১৯৪১) উল.- 
বোঁড়য়া- হাওড়া । গঙ্গানারায়ণ। পিতা জামিদারশ 
সেরেস্তায় কাজ করতেন। বাগনান ইংরেজী স্কুল 
ও কলিকাতা সেন্ট জৌভয়ার্স কলেজের ছাত্র ছিলেন। 
অজ্কশাস্ত ও জ্যোগতাঁবরদযায় যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন 

করেন। ব্রক্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সাহায্যে 
শিলক্লাইস্ট বৃত্তি 'নয়ে বিলাত যান। কোম্ব্জ 
থেকে র্যাংলার হয়ে ও বিজ্ঞান বিষয়ে ভন্টরেট 
পেয়ে স্বদেশে ফেরেন এবং হুগলী কলেজে অঞ্ক- 
শাস্ের অধ্যাপক হন। পরে পাটনা কলেজে ও 
১৯০৭ খুখ. প্রোসডেল্সপী কলেজে অধ্যাপনা করেন। 
সরকারণ চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর আঁলি- 
গড় ও কাশ্মীর কলেজের অধ্যক্ষপদ পান। তারপর 
রংপুর কলেজের অধ্যক্ষ 'হসাবে অবসর-গ্রহণ 
করেন। ব্রাহ্মমতে বিবাহ করেন। ১৯১৩ খু, 
[তান পাটনায় অল ইন্ডিয়া থাইস্টিক (8১5:5০) 
কন্ফারেল্সে সভাপাঁতিত্ব করেন। বিজ্ঞান কংগ্রেসে 
(বোম্বাই) পদাধণবদয় ও গ্াশ্থতাবদ্যা শাখার সভা- 

[ ২৯৭ ] দেবেন্জুনাথ লেন 

পাত 'ছিলেন। অঞ্ক ও পদার্থাবদ্যায় কলেজণয় 
পাঠ্যপুস্তক আছে। [১৪৬] 

দেবেন্ছুনাথ মাল্লাক, রায়বাহাদ;র, রাজা (১৮৫২ - 
২৬.২.১৯২৬) কলুটোলা--কাঁলকাতা। অদ্বৈত- 
চরণ। মাতামহ-_মাঁতলাল শশল। মাতুলালয়ে জল্ম। 
[হিন্দু স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ১৮৭২ খশ. সু 
1বখ্যাত চা-ব্যবসায়ী মেসার্স জে. টমাস কোম্পানীতে 
শিক্ষানাবশশ করেন। ক্রমে ড়. এন. মাল্লক আযণ্ড 
কোং নাম দিয়ে স্বাধধন ব্যবসায়ে 'লিস্ত হন। 
পরে বাজার মন্দা হওয়ায় ১৯০৪ খপ. ব্যবসায় 
বন্ধ করে দেন। এই বছরই দমদমের বাগানবাঁড়তে 
একাঁট হোঁমিওপ্যাথক দাতব্য চিকিৎসালয় ও 
আঁতাঁথশালা স্থাপন করেন। সবর্ণবাঁণক চ্যার- 
ট্যাবুল আসোসিয়েশনের সম্পাদক হন এবং সুবর্ণ- 
বাঁণক-জাতির [বধবা, অনাথ বালক-বালিকা প্রীতির 
জন্য সামাতির ধনভাণ্ডারে ৫০ হাজার টাকা সংগ্রহ 
করেন। পরে সাঁমাতর সহ-সভাপাঁত হন। ৯৯১৯৭ 
খুশী, বেলগাছয়ার কারমাইকেল কলেজে দাতব্য 
উষধালয়ের গৃহানর্মাণে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা 
ব্যয় করেন এবং বার্ধক ১২ শত টাকা দানের 
স্থায়শ ব্যবস্থা ও হাসপাতালের ১৮ট বেডের 
জন্য অর্থদান করেন। এই হাসপাতালাঁটি কলেজে 
রূপান্তারত হবার সময় ৩ লক্ষ টাকা, ভারতীয় 
কুম্ত মিশনের জন্য মাঁসক ২০০ টাকা, মাদ্রাজে 
কুম্ঠাশ্রম প্রাতষ্ঠার জন্য ৬ হাজার টাকা, কাঁলকাতা 
মোঁডক্যাল কলেজে ৪৮ট শব্যা এবং সেগুলির 

করার পরেও বাঙলার সরকারণ ট্রাষ্টির হাতে ১ 
লক্ষ ৪০ হাজার টাকা রেখে গিয়োছলেন। 16] 

দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮ - ২১.১৯.১৯২০) 
গাজপুর--উত্তরপ্রদেশ। লক্ষনীনারায়ণ। আদ 
দনবাস বলাগড়-_হৃগলশ। ১৯৮৮৬ খ:শ, কাঁলকাতা 
িশ্বাবদ্যালয় থেকে বি.এ. এবং ১৮৯৩ খ্ডী, 
এলাহাবাদ গবশ্বাবদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে এম.এ. 
পাশ করে ১৯৮৯৪ খখ, থেকে এলাহাবাদ হাই 
কোর্টে ওকালাতিতে ব্রত হন। তান শ্রীকৃষ্ণ 'মশন 
নামে একটি প্রাতিষ্ঠান স্থাপন করে তার মৃখপন্র 
হিসাবে '্রীকফ 'রাভিউ' প্রকাশ করেন। ১৯০০ 
খুশী, কাঁলকাতায় '্রীকৃফ পাঠশালা, নামে একটি 
ণবদ্যালয় স্থাপন করেন। 'বিদ্যালয়াটি 'কমলা হাই 
স্কুল” নামে এখনও বতর্মান। ১৮৮০- ৮১ খ্ী. 
'ফুলবালা,, 'ডীর্মলা ও “নবাশরণণ' নামে 'তিন- 
খাঁন কাব্য প্রকাশের সঙ্গে দঙ্গে তান কবি- 
পাঁরাচাতি লাভ করেন। তাঁর কাঁবতাক় প্রকৃতির 
সৌন্দর্য, নরনারীর সংসার-্জগীবনের লীলা ও 



নেবেল্্রন্দোৎুল ভট্রাচার্য 

নারীর মাহমা প্রশীতপ্রবণ ভাবধারায় অনুরণিত 

হয়েছে । এই সত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পারচয় 
ঘটে এবং রবীন্দ্রনাথের আমন্্ণে “ভারতণ' পা্িকায় 
কবিতা প্রকাশ করতে থাকেন। পরে 'দবুজপন্র' 
প্রীতি বাঙলার 'বাভন্ন পান্িকায় তাঁর কাঁবতা 
প্রকাশত হয়। পুষ্প-ীবষয়ক কাঁবিতা এবং সনেট 
রচনায়ও কৃতিত্ব ছিল। শেষ জীবনের কাঁবিতায় 
ভাঙ্তরসের প্রাচুর্য দেখা যায়। তাঁর রচিত “অশোক- 
গুচ্ছ, 'শেফালিগনচ্ছ' প্রভাত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা 
২১1 ([৯১৩২৫,২৬] 

দেবেশ্দ্রমোহন ভট্টাচার্য (১২৯৬ - ১৩৫৭ ব.)। 
প্রায় একুশ বছর ঝাড়গ্রামের রাজার ম্যানেজার 
ছিলেন। প্রধানত তাঁর চেম্টায় ও রাজার অর্থানৃ- 
কৃল্যে মোঁদনপুরে বিদ্যাসাগর হল, বারাঁসংহ 
গ্রামে বিদ্যাসাগর স্মাতি-মান্দর এবং বঙ্গীয় সাহত্য 
পারিষদে 'ঝাড়গ্রাম-রাজগ্রন্থমালা তহবিল, প্রাতিষ্ঠিত 
এবং বহ্ গ্রন্থ প্রকাশেরও ব্যবস্থা হয়। এছাড়াও 

হোম, হোমিওপ্যাথক কলেজ, দাতব্য চিাকৎসালয়, 
কষ কলেজ, বালক-বাঁলকাদের উচ্চ বিদ্যালয় ও 
নানা শিক্ষামূলক সংস্থা প্রাতষ্ঠা করে ঝাড়গ্রামের 
প্রভূত উন্নাতিসাধন করোছলেন। মোদনীপুর জেলা 
বোডের ও মোদনীপুর মিউীনাসপ্যালাটির চেয়ার- 
ম্যান ছিলেন। [৫] 

দেবেশচন্দ ঘোষ (১৩০৯? - ২৭.১০.১৩৬৮ 
ব.)। দেশের বাণিজ্য-জগতে, বিশেষ করে চাশীশজ্পের 
ক্ষেত্রে তাঁর নাম 'বশেষ পাঁরাঁচিত। বহু চাশীশল্প 
প্রাতষ্ঠানের সঙ্গে যান্ত থেকে তিনি চা-শিল্পের 
যথেষ্ট উন্নাতি করে গেছেন। এছাড়াও রিজার্ভ 
ব্যাঞ্কের 'ডিরেন্র, কলিকাতা পৌরসভার কাউ- 
গজ্সলর, বেগগল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্সের 
কার্য-নির্বহক সাঁমাতর সদস্য, কাঁলকাতা বন্দরের 
কাঁমশনার প্রভৃতি নানা সম্মানজনক পদে আঁধাষ্ঠত 
গছলেন। 18] 

দেলোয়ার খাঁ (১৮শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ)। 
বঙ্গোপসাগরের বুকে সন্দীপের আঁধবাসণ দেলোয়ার 
থাঁ (দিলাল) শৈশবে 'পিতৃহশন হয়ে জনৈক মুসলমান 
ভদ্রলোকের গৃহে দাস হিসাবে প্রাতিপালিত হন। 
পরে তান বৃম্ধি ও প্রাতভাবলে রাখাল ও কৃষক- 
দের নিয়ে একাঁট সৈন্যদল গঠন করেন এবং মোগল 
শাপকদের হাত থেকে সন্দীপের আঁধকার কেড়ে 
নিয়ে প্রায় পণ্থশে বছর কাল রাজত্ব করেন। [৬] 

দৈখোরা। যাহাদুরপুর- শ্রীহট্। প্রকৃত নাম 
মৃনিকউদ্দিন। সাধক ও কারণে শ্রীহট অন্ঠলের 
শ্রদ্ধেয় বান্ত ছিলেন। পদ্মনাভ ভট্টাচার্য কর্তৃক 
৯৩১৮৬ ব. প্রকাশিত গ্রন্থে তাঁর উল্লেখ আছে। 

[ ২৯৮ ] ঘবদয়শ 

তাঁর রচিত কৃষণ-বিষয়ক সঙ্গীতের নমুনা-"আমি 
কলাঁঙ্কনধ সংসারে সাঁখ রে/প্রাণ বন্ধে ছাঁড়য়া 
গেলা আমারে'। [৭4৭] | 
দৈবকশনম্দন দাস ৫১৬শ শতাব্দী) হালিশহর 

-চব্বিশ পরগনা । চৈতন্যদেবের সমকালীন এই 
ব্রাহ্মণ যুবক প্রথমে বৈফব-ীবদ্বেষী 'ছিলেন। পরে 
মহাপ্রভুর সাহচর্যে ও আদেশে বাংলায় 'বৈষব- 
বন্দনা” এবং সংস্কৃতে 'বৈকবাভিধান' গ্রন্থ রচনা 
করেন। [১] 

দোবরাজ পাথর । গারো-হাজংদের সর্দার টিপুর 
অনুগামী দোবরাজ ১৮ ২৭ খুশি. ময়মনাঁসংহ জেলার 
সেরপুর অণুলের প্রজাবদ্রোহের অন্যতম নেতা 
ছিলেন। দ্র. জানকু পাথর । [১,৫৫১৫৬] 

দৌলত উজশীর। চট্টগ্রাম । প্রকৃত নাম বহরাম। 
'য়লা-মজনু' 'বয়োগান্ত কাব্যগ্রন্থের রচাঁয়তা । 
এই গ্রন্থের মজনূর বিলাপ ও খধতুবর্ণন বাংলা 
সাঁহত্যে এক 'িশেষ অবদান । গ্রল্থাঁটতে ব্রজ- 
বুঁলরও আস্বাদ পাওয়া যায়। টট্টগ্রামরাজ 'নজাম 
শাহ তাঁকে "দৌলত উজণর' উপাধি দেন। [১,২] 

দৌলত কাজশ। চট্টগ্রাম । ১৫৮০ খশ. তান 
বদ্যমান 'ছিলেন। “সতীশ ময়না, ও 'লোর চল্দ্রাণশ" 
উপাখ্যান-কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা । আরব্যোপন্যাস বা 
পারস্যোপন্যাস বার্ণত প্রেম-কাহিনীর অনুকরণে 
বাংলা ভাষায় পয়ারাঁদ ছন্দে এই কাব্যগ্াীল রাঁচত। 
তিনি রোসঙ্গের রাজা রূল্তুধর্ম সুবর্মার রাজ- 
সভায় থেকে তারিই প্রধান মল্ত্ী আসরফ খাঁ লস্কর 
উজীরের আদেশে লোর চন্দ্রাণণ" গ্রজ্থ রচনা করেন। 
কাব্যের দ্বিতীয় অংশের সমাপ্তির পবেইি তাঁর 
মৃত্যু হয়। বহু বছর পরে কবি আলাওল গ্রন্থাঁট 
সমাপ্ত করেন। 1[১,২] 

দ্রবময়শী১ (১৮৩৭ ?-) বেড়াবাঁড়-_খানাকুল 
কৃষনগর। 'পিতা--চণ্ডশচরণ তরালঙ্কার। তানি 
অল্প বয়সে 'বিধবা হয়ে 'শিতার কাছে সংস্কৃত- 
শিক্ষা শুরু করেন এবং অজ্প সময়ের মধ্যেই ব্যাক- 
রণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি বিষয়ে 'বিশেষ পাঁশ্ডিত্য 
লাভ করেন। পিতার টোলে মাঝে মাঝে অধ্যাপনা 
করতেন। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সেই অধ্যাপক পাঁণ্ডিত- 
দের তিনি বিচারে পরাজিত করোছিলেন। [৩] 

প্লবমন্সণী ২ (১৯শ শতাব্দশর ৭ম দশক) দুর্গা- 
পুর- বর্ধমান। চন্ডাল মাহলা দুবময়শী অসাধারণ 
শারীরিক শাল্তর অধিকারণখ 'ছিলেন। তাঁর স্বামশ 
বৈকৃণ্ঠ সর্দার গ্রামে চৌকিদার করতেন। তাঁর 
মৃত্যুর পর অসহায়া দ্ুবময়ী প্যাীলস ম্যাজিস্ট্রেটকে 
তাঁর অসামান্য দৌহক শান্ত ও লাঠিখেলায় অপূর্ব 
নৈপৃখা দোখয়ে মৃত স্বামীর স্ধানে চোঁকিদার-পদ 
লাভ করেন। [৩] 



্বারকানাথ আঁধকারশী 

দ্বারকানাথ জাঁধকারা (১৯শ শতাব্দী) গোস্বামী 
দূর্গাপুর নদীয়া । কৃফনগর কলেজে অধ্যয়ন- 
কালে 'তাঁন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদত দসংবাদ 
প্রভাকর' পান্রকায় কাঁবতা প্রকাশ করতেন। 'তাঁন 
একবার বুনো কাব ছদ্মনামে বাঁজ্কমচন্দ্রু ও দীন- 
বন্ধুকে উপলক্ষ করে 'সরস্বতশর মোহন বেশ 
ধারণ” নামে কাঁবতা প্রকাশ করলে তাঁদের মধ্যে 
কাবতা-যুদ্ধ শুরু হয়। এই কাঁবতাবলশ “কালেজীয় 
কাবতা-যুদ্ধ' নামে সংবাদ প্রভাকরে এক বছর 
প্রকাশত হয়োছল। পরে গুস্ত কাঁব এই কাঁবতা- 
যুদ্ধ বন্ধ করেন। তান অক্পায়; ছিলেন। [১] 

দবারকানাথ গঞঙ্গোপাধ্যাযস ২০.৪.১৮৪৪ - ২৭, 
৬.১৮৯৮) মাগুরখন্ড-বিক্রমপূর-ঢাকা। কৃষ্ণপ্রাণ। 
অক্ষয়কুমার দত্ত প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে বহুবিবাহ 
ও িশ্বাীববাহের বিরোধিতা এবং অসবর্ণ 'ববাহ 
ও বিধবা-বিবাহের সমর্থনে যে আন্দোলন শুরু 
করেন ম্বারকানাথ ছাল্লাবস্থায় তাতে যোগ দেন। 
প্রবোৌশকা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে গ্রাম ত্যাগ 
করে লোনসিং ফোরদপুর) গ্রামে শিক্ষকতা কার্ষে 
বত হন। সেখান থেকে ১৮৬৯ খ্যশ. “অবলা- 
বান্ধব নামে একাঁট পন্লিকা প্রকাশের মাধ্যমে সামা- 
ক কুপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন ও সমাজ- 
সংস্কারের চেষ্টা করেন। এই নিয়ে সমাজে তুমুল 
আলোড়নের সান্ট হয়। ১৮৭০ খন. ব্রাঙ্গ- 
সংস্কারকদের আমন্মরণে তিনি আসেন 
এবং স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তার ও অসহায় নারীদের রক্ষা- 
কার্যে আত্মনয়োগ করেন। ১৮.৯.১৮৭৩ খুসি, 
শহন্দয মাহলা বিদ্যালয়” স্থাপনে এবং ছাত্রীনবাস 
প্রতিষ্ঠায় তান প্রধান উদ্যোগ 'ছিলেন। এ 'বিদ্যা- 
লয়ের 'তাঁন অন্যতম শিক্ষক 'ছিলেন। বিদ্যালয়াট 
আড়াই বছর পরে উঠে গেলে ১.৬.১৮৭৬ খশ. 
“বঙ্গ মাঁহলা বিদ্যালয়" প্রাতষ্ঠিত হয়। বহ বিখ্যাত 
মাহলা এই স্কুলের ছান্রী 'ছলেন। এই স্কুলের 
সূত্রেই মহিলা ছারীদের প্রবোশিকা পরাক্ষা দান ও 
মাহলাদের মোঁডক্যাল কলেজে প্রবেশাধিকার 'বষয়ের 
আন্দোলনে ম্বারকানাথ অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ 
করেন। ১.৮.১৮৭৮ খ্, উত্ত স্কুলাট বেখুন 
স্কুলের সঙ্গে মিশে যায়। তাঁর এইসব কাজে সহ- 
যোগশ ছিলেন 'শিবনাথ শাস্বী, দুর্গামোহন দাস, 
আনন্দমোহন বস, অন্বদাচরণ খাস্তগীর প্রমূখ 
নেতৃবর্গ। '্রাঙ্ম বালিকা বিদ্যালয়, স্থাপিত হওয়ার 

চন্দের দলে থাকলেও একুচাবহার বিবাহ” উপলক্ষে 
'সমালোচক' পাকার সম্পাদকরূপে তাতে তগব্ 
সমালোচনা প্রকাশ করেন। ১৮৭৮ খ্য, সাধারণ 

[ ২৯৯ ] ্বারকানাথ গপ্ত 

ব্রাহ্মসমাজ প্রাতিষ্ঠায়ও তানি অগ্রণী ছিলেন। স্ঘ্ী- 
জাতির সপক্ষে আন্দোলনের নেতারূপে সমাজে তাঁর 
'অবলাবান্ধব, উপাঁধ চাল ছিল। প্রথমা স্মশির, ' 
মৃত্যুর পর তান ১৮৮৩ খু. কাদাম্বনী বসকে 
প্রেথম মাহলা গ্র্যাজুয়েট) বিবাহ করেন। রাজনীতি- 
ক্ষেত্রে তিনি ছান্রসমাজ ও ভারত-সভার সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রাতষ্ঠার সঙ্গে 
সঙ্গে তার সঙ্গেও যুস্ত হন। এখানেও তিনি 
মাহলাদের প্রাতীনাধত্বের দাব করেন। ফলে 
কাদম্বিনীর নেতৃত্বে ১৮৮৯ খপ. প্রথম মাহলাদল 
কংগ্রেসের বোম্বাই আঁধবেশনে যোগ দেন। তাঁর 

রূপে । আসামের চা-বাগানের শ্রীমকদের অবস্থা 
স্বচক্ষে দেখেন ও ইউরোপণশয় মাঁলকদের অবর্ণনশয় 
অত্যাচারের খবর তাঁর প্রাতা্ঠত ও সম্পাঁদত সাস্তা- 
হক পান্রকা 'সঞ্জীবনী'তে প্রকাশ করেন। ফলে 
আন্দোলন শুরু হয়। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 
“বীর নারী” স্বেদেশপ্রেমোদ্দীপক নাটক), “কাঁবি- 
গাঁথা', 'নববার্ধকণ”, 'জশবনালেখ্য, 'সুরুচির কুটির, 
উপন্যাস) প্রভাত; সঙ্কলন গ্রন্থ : 'জাতীয্স। 
সঙ্গত: । 'না জাগিলে সব ভারত ললনা/ঞ ভারত 
আর জাগে না জাগে না'-দ্বারকানাথের স্বরাঁচিত 
এই বিখ্যাত গানটি এ গ্রন্থে সাশ্বোশত আছে। 
এ ছাড়া 'সরল পাঁটগাঁণত”, "ভূগোল", ক্বাস্থ্যতত্ত 
প্রভীতি কয়েকটি পাঠ্যপনস্তকও তিনি রচনা করে- 
ছিলেন। 1১,৩,৪,৭,৮,২৫,২৬] 

'্বারকানাথ গ;প্ত ৯ 0২২.৪.১৮২৩-?)ইতনা 
-যশোহর। নীলমাঁণ। শৈশবে 'পিতৃহশন হয়ে 
ময়মনাঁসংহে মাতুল রাধানাথ সেনের আশ্রয়ে থেকে 
ইংরেজী ও বাংলা শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তারপর 
1তাঁন হার্ডঞ্জ স্কুলের শিক্ষক 'নযূন্ত হন। তাঁর 
রাঁচিত “হেমপ্রভা” ১২৬৪ ব.) প্রথম প্রকাশিত হয়। 
এই গ্রল্থাট তৎকালশন বঞ্গভাষার উন্নাত 'বধায়নশ 
সভা কর্তৃক পুরস্কৃত হয়। অন্যান্য গ্রন্থ : শবর্ুমো- 
বশী”, শতিসম্ধ্যা স্তোন্র আঁমন্রাক্ষর ছন্দে রাঁচিত) 
ও “্ষড়ৃধাতুস্তোন' । 'সোমপ্রকাশ”, প্রভাকর' “পারি- 
দর্শক', 'মালণ্, প্রভাতি পান্রকার নিয়ামত লেখক 
দছিলেন। [১,২৩৬] 

দবারকানাথ গ্যপ্ত* ১৮৩৮ - ১৯.৬.১৮৮২)। 
ডি. গুপ্ত নামে খ্যাত 'ছলেন। মোঁড়ক্যাল 
কলেজ থেকে চিকিৎসা-বিদ্যায় তৎকালশন স্নাতক 
উপাধি (জ.এম.সি.বি.) লাভ করে তান ফিছুকাল 
সরকার চাকার করার পর চিকিৎসা-বিদ্যার গবে- 
ষণায় রত হন। তাঁর আঁবজ্কিত বহু পেটেন্ট 
ওঁষধধের মধ্যে ম্যালেরিয়া জবরের প্রতিষেধক ডি. 
গুপ্তের “আ্যল্ট-পিরিয়াডক িক্সচার, সবচেয়ে 



*্বারিকানাথ নখোপাধ্যাক় 

্বারিকানাথ মুখোপাধ্যায় । চুচুড়া- হুগলা। 
আদি নিবাস আমালগোলা-ঢাকা। রামকানাই। 
কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে 'িবশেষ সম্মানের 
সঙ্গে এল.এম.এস. পাশ করে 'বখ্যাত চাকৎসক 
হন। হুগলশ কলেজে বাঁঙ্কমচন্দের সমপাঠী ও 
বন্ধু এবং চাকিৎসাক্ষেত্রে ডা. দুর্গাচরণ ব্যানাজরি 
সমকক্ষ ছিলেন। [২০] 

স্বিজ ঘটকচূড়ামাঁণ। তাঁর রচিত “উত্তর-রাদ্ীয় 
কুলপঞ্জণ, গ্রল্থের এরীতহাসিক ও সাহাত্যক মূল্য 
আছে। অপর কুলপাঁঞ্জকাকার ছিলেন রামনারায়ণ 
ঘটক। [২] 

স্বিজদাস দত্ত ১। 0১৮৪৯ - ১৯৩৪) কালাীকচ্ছ 
ত্রিপুরা । রামচরণ। যৌবনে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবা- 
ধখন হয়ে পিতার অমতে ব্রাহ্ম কন্যা বিবাহ করেন। 
ব.এ. পাশ করে সরকারী বাঁন্ত নিয়ে কীষাবদ্যা 
1শখতে ইংল্যান্ড যান। দেশে ফিরে উন্নত প্রণালতে 
কৃষ-কাজ করতে চেম্টা করেন কল্তু তাঁর চেষ্টা 
বিশেষ সাফল্যলাভ করে 'ন। কাঁলকাতার বেথুন 
স্কুলে ও কুমিল্লা জেলা স্কুলে প্রধান শিক্ষকের 
কাজ করেন। এই সময় তাঁর অনুকরণে কুমিল্লার 
ছাত্ররা বাঁশের ছাতা ও লাঠি ব্যবহার করত। িছ- 
দন পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদ লাভ করেন। 
হাঁকমরূপে বিহারে নীলকর সাহেবদের দমনের 
চেষ্টা করলে বাঙলার রাজস্ব ভাগে বদলশ হন। 
পরে শিবপুর পূর্ত বিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদ পান। 
এইখানে কার্যরত অবস্থায় তাঁর পত্র উল্লাসকরের 
বিপ্লবশ কর্মের জন্য সরকার তাঁকে অবসর নিতে 
বাধ্য করে। আজাবন স্বাধশনচেতা ও স্বদেশবৎসল 
গছলেন। সংস্কৃত, আরবী, ফারসণ ও উর্দু ভাষায় 
ব্যাংপান্ত ছিল। ১৯৩১৮ ব. পাট চাষ বিষয়ে উৎকৃষ্ট 
গ্রল্থ “পাট বা নাঁলতা' রচনা করেন। 'তাঁন কৃষক- 

তাঁর 
রচিত প্রবন্ধ ও বন্তৃতায় তার পাঁরচয় পাওয়া যায়। 
রচিত গ্রল্থাবলশ : 'জ্রীমৎ শঙ্করাচার্য ও শঙ্কর- 
দর্শন' তে খণ্ড), 'বৌঁদকধর্ম ও জাতিতত্ব', "সর্ব- 
ধর্মসিমন্বয়”, ইসলাম", 'বৈদিক সরস্বতী ও লক্ষনশ' 
প্রভাতি। [৯,৪১৫] 

ম্বিজদাস দত্ত (১২৮৯ ১-১৩৫৩ ব.)। 
আমোরকার কনেলি বিশবাবদ্যালয়ে কাষি-বিজ্ঞানে 
দৃশক্ষাগ্রহণ করেন। অড়হর, নোপিয়ার ঘাস, চঈনা- 
বাদাম, সয়াবীন প্রভৃতির চাষ-ীবিষয়ে গবেষণা করে 
বাঙলাদেশে এই সব চাষের প্রচলন করেন। বঙ্গণয় 
কষ-বিভাগের ডেপুটি ভিরেন্র ছিলেন। [6] 

[স্বিজরাম বা রামেশ্যর। বরদাবাটস--যদুপূর। 
লক্ষণ । ভট্টনারায়ণ বংশজাত । মোঁদনশপুরের অন্ত- 

[ ২২২ ] [দ্বজেন্ছুনাথ তাকুর 

গতি কর্ণগড়ের রাজা যশোবন্ত ?সংহের সভাসদ্ 
ছিলেন। পারের পুজা প্রচারের জন্য যে সব 'হন্দু 
ব্রাহ্মণ সত্যনারায়ণের মাহাত্মযজ্ঞাপক গ্রন্থ রচনা 
করেছেন গ্বজরাম বা রামে*বর তাঁদের অন্যতম । 
কলিকাতা ও পাশববর্তণ অঞ্চলে '্লামে*বরী সত্য- 
নারায়ণ কথার আঁধক চলন দেখা যায়। [২] 

বিজ রামানন্দ । দাক্ষিণরাট়ীয় কায়স্থ কুলজৰ- 
রচাঁয়তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। তাঁর 'বঙ্গজ 
ঢাকুরী' উল্লেখযোগ্য 'দ্বিজ রামানন্দ নামে একজন 
লেখকের আর্মা পাওয়া যায়। জাঁটল ভূপারিমাণ- 
দবদ্যাকে সাধারণের বোধগম্য করার জন্য এই আরা 
লর্ড কর্নওয়ালিসের সময় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
উপলক্ষে রাঁচত হয়। [২] 
1দবজেম্দ্ুকমার নাগ, স্বামী কুমারানল্দ (১৮৮৬ - 

৩০.১২.১৯৭১) ঢাকা । সম্পন্ন পাঁরবারে জন্ম। 
১৯০৫ খু, বিপ্লবী দলে যোগ দেন। এই প্রবণ 
1বপ্লবী প্বামী কুমারানন্দ' ছদ্মনামে বিপ্লবের কাজ 
করতেন। [১৬] 

1স্বজেম্দ্ুকুমার সান্যাল (জানু. ১৯০৭ - ৯.১০. 
১৯৭০)। কৃতণ ছাত্র দবজেন্দ্রকুমার কাঁলকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের গবেষণা বৃত্তি ও স্বর্ণপদক লাভ করেন। 
৯৯৩২ খী. থেকে কাঁলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ে লেক- 
চারার হন। ১৯৩৭ - &৩ খ্খ. পর্যন্ত উল্ত 'বিশ্ব- 
[বদ্যালয়ের আযাপয়েন্টমেন্ট্স্ বোর্ডএর সেক্রেটারগ 
ছিলেন। এখানে সাংবাঁদকতা পাঠের সূচনা 'তাঁনই 
করেন। হীণ্ডিয়ান ইন্স্টাটিউট অফ সোশ্যাল ওয়েল- 
ফেয়ার আ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট প্রাতান্ঠিত 
হলে তিনি িরেন্র নির্বাচিত হন। বহন প্রাতি- 
ম্টানের সভ্য এবং কাঁলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের 
পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট বোর্ড অফ স্টাঁডজ ইন সোশ্যাল 
ওয়েলফেয়ার আ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট-এর 
চেয়ারম্যান ছিলেন। 1১৬] 

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১১.৩.১৮৪০ - ১৯১, 
১৯২৬) কাঁলকাতা। মহার্ধি দেবেন্দ্রনাথ । বাল্য- 
শিক্ষা প্রধানত স্বগুহে ; পরে সেন্ট পল্স্ স্কুল 
ও হিন্দু কলেজেও ভার্ত হন, "কিন্তু পাঠ শেষ 
করেন 'নি। সারাজীবন খুশীমত জ্ঞান-সঞ্চয়ে 
কাটান। “ভারত' ও ন্তত্ববোধিনশ' পা্রিকার সম্পা- 
দকরূপে বাংলা ভাষা” ও সাঁহিতাচ্চায় ব্রত হন। 
তশব্র স্বদেশানুরাগ ছল, কল্তু প্রকাশ্য সভা- 
সামতিতে যোগ দেওয়া পছম্দ করতেন না। কাব, 
গাণতজ্ঞ, দার্শীনক এবং বাংলায় শটহ্যান্ড ও স্বর- 



বম্বজেন্দুনাথ বস, 

কারণে নবগোপাল মিত্রের চৈন্ন পেরে হিন্দু) মেলায় 
সোতসাহে যোগ দেন €১২.৪.১৮৬৭)। কছাঁদন 
ধহন্দু মেলার সম্পাদকও 'ছিলেন। এই উপলক্ষে 

স্বদেশশ সঞ্গীত রচনা করেন। বিশ বছর বয়সে 
মেঘদ্তের পদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন) ১৮৭৩ খুখ, 
'বপ্নপ্রয়াণ” কাব্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সাহত্য- 
ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ স্থান 'নাদস্ট হয়। সাপ্তাহিক 
দহতবাদণ* পান্রকাঁটর নামকরণ 'তাঁনই করে- 
[ছলেন। বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষদের তনবার সভা- 
পাত ও সাহত্য সম্মেলনের সপ্তম আঁধবেশনে 
(১৯১৩ খড়.) মূল সভাপাঁত হন। ন্যাশনাল 
সোসাইটির অন্যতম প্রাতিষ্ঞঠাতা এবং “বদ্বজ্জন- 
সমাগম" নামক সাহত্যসভার উদ্যোন্তা 'ছলেন। 
বাংলায় বিজ্ঞান প্রচারে উৎসাহী ছিলেন ও ভার- 
তীয় বিজ্ঞান উৎকার্ধণী সভায় প্রচুর সাহাষ্য 
করেন। গান্ধীজী ও দীনবন্ধু আ্যান্দড্রজের শ্রদ্ধা 
আকর্ষণ করোছলেন। আদ ব্রা্মসমাজের সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর জোড়াসাঁকোর 
বাড়ি ছেড়ে শান্তিনকেতনে যান এবং আমৃত্যু 
সেখানে পনচু বাংলা, নামে টাঁল-ছাওয়া বাঁড়তে 
কাটান। [১,৩,৬,৭,৮,২৫,২৬] 

বস; (১৮.১২.১৮৬৫ - নভেম্বর 
১৯২১)। ব্রজাঁকশোর। পিতার কর্মস্থল ভাগল- 
পুরে জল্ম। প্রথম মাহলা গ্র্যাজুয়েট কাদাম্বনী 
গঞ্গোপাধ্যায় তাঁর ভাগনী । শারীরিক অসুস্থতার 
জন্য বি.এ. পরাক্ষা দিতে পারেন 'নি। যশোহর 
সম্মলনী স্কুলের শিক্ষক 'হসাবে কর্মজীবন শুরু 
করেন। পরে কয়েক বছর ভীঁড়ষ্যার ঢেও্কানাল 

সামাতর কাজের সঙ্গে ঘানষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। 
তান প্রধানত বালক-বালিকাদের উপযোগণ প্রাণ- 
তত্তব-বিষয়ক প্রবন্ধাদি রচনা করে খ্যাতিমান হন। 
'জীব-জন্তু, ও 'কশট-পতঞ্গ, নামে, দুশট গ্রন্থ রচনা 
করেন। এ বিষয়ে তিনিই পাঁথকৃৎ। তাঁর রাঁচত 
অপর গ্রল্থ পঁচাঁড়য়াখানা, €১৯২১)। এই গ্রল্থে 
বজ্ঞানসম্মত প্রণালধতে খুব সহজ সরল শিশু- 
বোধ্য ভাষায় পশুজাীবনের কাহনী বিবৃত হয়েছে। 
কাঁলকাতার ভাড়াটিয়া মোটরযান-চালক সাঁমতির 
কর্মাধ্যক্ষ 'ছলেন। ভারত-সভার পক্ষ থেকে চা- 
বাগানের শ্রামকদের অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য 
বপদের ঝাঁক নিয়েও ছদ্মনামে আসাম গিয়ে- 
ছলেন। [১৯,৮৯৬] 

মন্বজেল্দ্নাথ দ্গৈত্র (১২৮৪-১৩৫৬ ব.)। 
১৯০১ খু. অনুষ্ঠিত 1চাকৎসা-বদ্যার পরশক্ষায় 
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১০০ জন পরণক্ষার্থপর মধ্যে একমাত্র 1তানই 
উত্তীর্ণ হন। বহুকাল মেয়ো ও শম্ভুনাথ হাস- 
পাতালের চিকিৎসক ও কাঁলকাতা মৌডক্যাল চ্কুল 
ও ট্রপিক্যাল স্কুলের অধ্যাপক 'ছিলেন। ১৯৯১২ 
খুশি, শাবলাত যান। ১৯১৫ খুখ. থেকে বঙ্গীয় 
হিতসাধন মন্ডলী গঠন করে ৩৫ বছর সমাজ- 
সেবায় ব্রতী ছিলেন। তিনবার ইউরোপ এবং 
১৯১৩৪ খ্টী. জাপান ও চীন পাঁরভ্রমণ করেন। 
ধবাভন্ন দেশ সম্বন্ধে আভজ্ঞতার 'বষয় 'তাঁন গ্রামে 
গ্রামে ঘুরে চিন্রসহযোগে প্রচার করতেন। [&,৮৪] 

[দ্বজেন্দ্ূলাল গঞ্গোপাধ্যায়, ড. (১৯০৩ 2- ১৩, 
১০,১৯৭০)। কাঁলকাতা ও লন্ডন 
কৃতী ছাত্র ও গবেষক। তান িম্প-মনো বিজ্ঞান, 
অপরাধ-বিজ্ঞান, সমাজতন্ত্র ও 'শিশু-মনো বিজ্ঞান 
সম্পকিতি গবেষণার জন্য খ্যাতিলাভ করেন । বোঁধ- 
পাঠ, শীলায়ন, সরকার পুল মানাঁসক আরোগ্য" 
শালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্যোন্তা ছিলেন। 
১৯০৬ খুশী. ভারতীয় বজ্ঞান কংগ্রেসের মনো- 
[বিজ্ঞান শাখার সভাপাঁত 'নর্বাচিত হন। মনোবদ্ 
ড. 'গরশন্দ্রশেখর বসুর সহযোগরূপে বাংলা 
ভাষায় মনোবৈজ্ঞানক বিশ্লেষণ সম্পাঁকতি গবেষণায় 
[বিশেষ খ্যাত অর্জন করেন। ইশ্ডিয়ান সাইকো- 
লঁজক্যাল গরসার্চ ইন্স্টাটউট, ইপ্ডিয়ান আ্যাকা- 
ডেমী অফ সাইকোত্যানালাসস্ প্রভীতি সর্ব- 
ভারতশয় সংস্থার সভাপাঁত ও উপদেষ্টা এবং 
কলিকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের 
অধ্যক্ষ 'ছিলেন। '্ঞান ও বিজ্ঞান পান্রকার স্লো 
সক্রিয় যোগাযোগ ছিল। অপরাধপ্রবণ কিশোরদের 
চিকিৎসা ও সংশোধন এবং ছান্র-বশঞ্খলার কারণ- 
নির্ণায়ক গবেষণায়ও রত ছলেন। মোটর দুর্ঘটনায় 
মৃত্যু। [১৬] 

1্বজেল্দুলাল রায় (১৯.৭.১৮৬৩ - ১৭,৫৬০ 
১৯১৩) কৃষ্নগর- নদীয়া । প্রখ্যাত কাব ও নাট্য- 
কার 'ছিলেন। 'পতা কৃষফনগর রাজবংশের দেওয়ান 
কার্তকেয়চন্দ্র। অগ্রজদ্বয় রাজেন্দুলাল ও হরেম্দ্ুলাল 
সাহাত্যকরূপে পরিচিত ছিলেন। তাঁর এক বৌঁদ 
মোহন দেবখও ধবদূষী লোঁখকা 'ছিলেন। সুকণ্ঠ 
গায়ক ও গখাঁতিকার পিতার প্রভাবে দ্জেন্দুলাল 
অজ্পবয়সেই গায়করূপে পরিচিত হন। ১৯৮৭৮ 
খুপ. কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে বৃত্তিসহ প্রবোৌশকা ও 
এফ.এ. এবং হৃগলশ কলেজ থেকে 'বি.এ. পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন । ম্যালোরয়ায় আক্লাষ্ত হলেও ১৮৮৪ 
খুশ, প্রোসডেল্সী কলেজ থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে 
প্রথম স্থান আঁধকার করে ইংরেজীতে এম.এ. পাশ 
করেন। পাঠ্যাবস্থাম্ন রাঁচত প্রথম কাব্গ্রজ্থ “আব্যশ 
গাথা ১৮৮২ খুব, প্রকাশিত হয়। কিছুদিন ছাপরা 



1স্বজেম্্লাল রায় 

[জিলায় রেভেলগঞ্জ মৃখাজশি সেমিনারীতে 'শিক্ষক- 
তার পর সরকারশ বাস্তসহ কীষাবদ্যা শিক্ষার জন্য 
বিলাত বান। এই প্রবাসের কাহনী অগ্রজদ্বয় 
সম্পাদিত সাপ্তাহিক "পতাকা" পান্রকায় প্রকাশিত 
হত। বিলাত প্রবাসে আশুতোষ চৌধুরী, ব্যোম- 
কেশ চক্রবর্তী, সত্যেন্দপ্রসম্ন সিংহ, লোকেন 
পালিত, গিরিশচন্দ্র বসন প্রভৃতি তাঁর ঘানষ্ঠ বন্ধু 
1ছলেন। এখানে পাশ্চাত্য সঙ্গত শেখেন ও প১- 
171০5 ০01 1174 নামে ইংরেজশ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ 

করেন। এই গ্রন্থটি খ্যাতনামা ইংরেজ কাঁব স্যার 
এডুইন আরন্নজ্ডের নামে উৎসর্গীকৃত। িলাতের 

প্রসিদ্ধ আভনেতা ও আভনেত্রীদের আভনয় ও 
রঙ্গালয়ের কলাকৌশল সম্বন্ধে আভজ্ঞতা তাঁর 
পরবতর্শ জীবনে কাজে লেগেছিল। তন বছর পর 

হওয়ায় তাঁকে সামাজিক উৎপণড়ন সহ্য করতে হয়। 
এই সময়ের ক্ষোভ তাঁর রাঁচত 'একঘরে' পাস্তকায় 
প্রাতফাঁলত হয়। ১৮৮৬ খু. সরকারী কাজে 
যোগ দেন। ১৮৮৭ খন, বিখ্যাত হোমিওপ্যাথক 
চিকিৎসক প্রতাপচন্দ্রু মজুমদারের কন্যা সূরবালা 
দেবীকে বিবাহ করেন। চাকারি-জীবনে কখনও 
সেটেলমেন্ট আফসার, কখনও ডেপ্াাট ম্যাজিস্ট্রেট, 
কখনও আবগারী বভাগের প্রথম পাঁরদর্শক, 
কখনও বা ল্যান্ড রেকর্ডস আযান্ড আ্াগ্রকালচার 
বভাগে সহকারী িরেকইররূপে কাজ করেন। 
স্বাধীনচেতা ছ্িবজেন্দ্রলালের সঙ্গে ওপরওয়ালাদের 
সংঘর্ষ হত ব'লে কর্মজীবন সুখের হয় 'ন। 
চাকারর শেষ 'দকে অসুস্থ হয়ে অবসর নেন 
(৯৯১৩)। ১৮৯৩ খ্ী. 'আর্ধযগাথা' ২য় ভাগ) 
প্রকাশিত হয়। ১৯০৫ খু. “পার্ণমা সম্মেলন, 
প্রাতিষ্ঠা করেন। এই সংস্থাঁট তৎকালখন 'শাক্ষিত 
ও সংস্কৃতসেবী বাঙালীর তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠে- 
ছিল। প্রথম অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ উপাস্থিত হয়ে 
স্বরাঁচত গান পাঁরবেশন করেন। তৃতীয় আঁধবেশনে 
ডা. কৈলাস বোসের বাড়িতে 'গারশচন্দ্র মাইকেলের 
কাঁবতা শোনান এবং 'দ্বজেন্দ্রলাল ও রজনশকাল্ত 
অন্যান্য অধিবেশনে স্বরচিত গত শোনাতেন। 
ঘউভাঁনং ক্লাব নামে অপর একা প্রাতষ্ঠানের সঙ্গেও 
এই সময়ে যুক্ত হন। এই ক্লাবের প্রকাশ্য আভনয়ে 
অংশগ্রহণ করেন। জীবনের শেষ অধ্যায়ে দশর্ঘ- 
দনের বন্ধু রবীন্দ্রনাথের সঞ্গো মতানৈক্য হয়। 
মূলত সাহিত্যে উভয়ের দৃষ্টিভঞ্গপর পার্থক্য 
থেকেই এই বিরোধের সূচনা । রবপন্দ্রনাথের গোরা, 
উপন্যাস প্রকাশিত হলে দ্বিজেন্দ্ুলাল প্রশংসা 
করেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল রাঁটিত ন্আনন্দ বিদায়" 
প্যারাঁডতে রবান্দ্রনাথকে আক্তমণ করা হয়েছে-_ 

[ ২২৪ ] ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় 

এরুপ প্রচার হওয়ায় ঘটনা চরমে পেশছায়। অল্প 
বয়সে কাব্যরচনা শুরু করে ১৯০৩ খী, স্বর 
মৃত্যুর পূর্ব পযন্ত প্রধানত কাব্যই রচনা করেন, 
এই সময়ের প্রকাশিত গ্রল্থ প্রায় ১২ট। এর মধ 
প্রহসন, কাব্যনাট্য, ব্যঙ্গ ও হাস্যরসাত্মক কাঁবতাও 
আছে। শেষ দশ বছর প্রধানত নাটক রচনায় আত্ম- 
নিয়োগ করেন। পৌরাণিক, সামাজিক, এরীতিহাসক 
ইত্যাঁদ সবরকম নাটক রচনায়ই দক্ষতার পারচয় 
দিয়েছেন । স্বদেশশ আন্দোলনে বাঙালশ চিত্তের যে 
আঁভনব জাগরণ ঘটোছিল 'দ্বজেন্দ্ুলাল তাঁর এীত- 
হাঁসক নাটকগুলিতে তারই রূপ দেওয়ার চেষ্টা 
করেছেন। এই সময়ের মোট রচনা ১৬টি । প্রবন্ধ- 
কার 'হসাবে তাঁর বিখ্যাত রচনা “কাঁলদাস ও 
ভবভূতি'। "ভারতবর্ষ পান্রকা প্রকাশ আক্ষারক 
অর্থে তাঁর শেষ কণীর্ত, কেননা প্রথম সংখ্যা 
প্রকাশের পৃবেই তিনি পরলোক গমন করেন। 
দিবজেন্দ্রলালের হাসির গান এক সময় বাঙালীদের 
নির্মল আনন্দ 'দয়েছে। সঙঞ্গীত-রচনায় দেশীয় ও 
পাশ্চাত্য সূর ব্যবহার করেছেন। কয়েকাঁট গান 
আজও বাগ্গালী হৃদয়ে দোলা দেয়। তাঁর রচনার 
মধ্যে হাসির গান”, চন্দ্রগুস্ত', 'সাজাহান”, “মেবার 
পতন” 'প্রতাপাঁসংহ' সমাধক প্রাসম্ধ। [১,২,৩, 
৭,৮,২,৫,২৬,৮৬] 

ধনকৃফ্ গ্েন (১২৭১ - ১৩০৯ ব.)। খাঁড়-- 

বরধমান। বামপরাণ। বর্ধমান মহারাজার কলেজের 

ছান্ন ছিলেন। পরে মেঞ্জরোপাঁলটান কলেজ থেকে 
1ব.এ. পাশ করেন। প্রবোশকা পরীক্ষার পর কাঁবতা 
রচনা করে সাহত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ১২৯৫ ব. 
'সুদর্শনের রাজ্যাঁভষেক” নামে একখানি নাটক 
লেখেন। তাঁর রচিত ১৩টি পৌরাণিক নাটকের 
মধ্যে 'শতাশবমেধ যজ্ত', “কর্ণবধ” ও “সতশমালতন* 
প্রকাঁশত হয়েছে। মৃত্যুর পর আরও দুটি প্রকাশিত 
হয়। [১] 

ধনগোপাল মুখোপাধ্যাকস জুলাই ১৮৯১০ - 
১৫.৭.১৯৩৬) কাঁলকাতা । ফিশোরদলাল। বিপ্লবী 
যাদুশোপাল তাঁর অগ্রজ । এই অগ্রজের বিষয় নিয়ে 
রচিত "মাই ব্রাদার্স ফেস ধনগোপালের অন্যতম 
বিখ্যাত পুস্তক। ১৯০৯ খুশী. কলিকাতা থেকে 
প্রবোশকা পাশ করে ল্দ্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য প্রথমে 
জাপানে যান ও পরে আমেরিকায় আসেন । এখানে 
এক মার্কিন রমণীকে বিবাহ করে স্থাঁয়ভাবে বস- 

বাস শুরু করেন। ইউরোপ ও আম্োরিকায় সাহ- 
'ত্যিক 'হসাবে খ্যাঁতমান হন। ১৯১২৭ খঃশ. তিনি 
গে নেক' ঠৌচ্রগ্রীব) গ্রন্থাঁটর জন্য মার্কিন য্ত- 
রাষ্ট্রের বিখ্যাত পুরস্কার ক্ষন লিউবেরী পদক” 
লাভ করেন । তাঁর রাঁচত ছোটদের উপযোগস অন্যান 



ধনেশচল্দ্র ভট্টাচার্য 

বই : “কার দি এলিফ্যান্ট ও শদ চীফ অফ দি 

হার্ড*। রাঁচিত অন্যান্য গ্রল্থাবলীর মধ্যে আত্মজীবনী- 
মূলক 'কাস্ট আ্যান্ড আউটকাস্ট', মস মেয়োর 

'মাদার ইন্ডিয়ার যোগ্য প্রত্যুত্তর 'এ সন অফ মাদার 
ইশ্ডয়া আন্সারস, গীতা ও উপাঁনষদের বাণ৭- 
সঙ্কলন-_-ডেভোশনাল প্যাসেজেস্ অফ দি হিন্দু 
বাইবৃলত শ্রীরামকৃষের জীবনকাহনী পদ ফেস অফ 
সাইলেন্স' প্রভাতি উল্লেখযোগ্য । দুইবার (১৯২১ 
ও ১৯৩২) দেশে আসেন । রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ 
ধশবানন্দ স্বামীর মল্মীশষ্য ছিলেন। বিদেশে 

বিদ্যালয়ের 'িগ্রীপ্রাপ্ত িলেন। ১৯১৬ খর, 
বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ প্রেকত নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্রা- 
চার্য) সানক্রানসিসিকোতে আশ্রয়গ্রহণকালে তাঁরই 
অনুরোধে “ফাদার মার্টন' ছদ্মনাম বদলে 'মানবেন্দ্র- 
নাথ' নামাঁট গ্রহণ করেন। মানাসক রোগে নউইয়র্কে 
আত্মহত্যা করেন। [১,৩,৪,৭,৮৯] 

ধনেশচচ্দ্র ভ্ট্াচার্য (১৯০৭ -'ডিসে, ১৯৩৭) 
ঢাকা । চন্দ্রকুমার ৷ 'বগলবী কাজে যুক্ত থাকায় পুলিস 
তাঁকে বন্দী করে। জেল হাসপাতাল থেকে ফেরারী 
হয়ে যান। িছুদন পরে ঢাকায় দ্শট পিস্তলসহ 
ধরা পড়লে দীর্ঘমেয়াদী সশ্রম কারাদণ্ড হয়। 
মোদনীপুর জেলে মারা যান। 1[৪২,৭০] 

ধন্যমাণিক্য (১-১৫২৬) শর্রপুরা। পুর 
রাজবংশের সর্বাপেক্ষা পরাক্রমশালশ রাজা । ১৪৯০ 

খুশী. 'সংহাসনে আরোহণের পর তান সৈন্য- 

হাজারি প্রভাত পদ সূম্টি করেন। ন্রিপুরার সমতল- 
ক্ষেত্র মেহারকুল, পাঁটিকারা, গঞঙ্গামণ্ডল, বগাসাইর 
এবং উত্তরে বেজুরা, ভানুগাছ প্রভাত অণ্চল 'নজ 
রাজ্ভুন্ত করোছলেন। দাক্ষণদেশে খণ্ডলের 'িদ্রোহখ 
“দবাদশ ভোৌঁমিক'কে নিহত করে এঁ পরগনাও স্ব- 
রাজ্যভুন্ত করেন। 'িছুদিন পরে পূর্বাণ্চলের থানাসি 
প্রীতি কিরাতভূমিও দখল করে কুকি জাতিকে 
ন্রিপুরার অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য করেন। 
১৫১৩ খুশ, পাঠান সৈন্য 'বিতাঁড়ত করে চট্টগ্রাম 
আধকার করেন। দেশের নানা স্থানে দেবমান্দর 
নির্মাণ, ১৫০১ খশ, একমণ সোনা দিয়ে ভুবনে*বরণ 
মৃর্ত প্রস্তুত এবং উদয়প্রে ধন্যসাগর নামে 
দীঘ খনন করিয়োছলেন। বাঙলার নবাব হোসেন 
শাহ দুবার আক্রমণ করেও পুরা ও চট্টগ্রাম দখল 
করতে পারেন নি। 1১] 

ধরণশধর ভঙ্টাচার্য, বন্দ্যোপাধ্যায় ৫১৮১৩ - 
১৮৭৬) খাঁটুরা- চব্বিশ পরগনা! আয়ুর্বেদাচার্য 
কেদারনাথ 1বদ্যাবাচস্পাঁত। খাঁটুরার বখ্যাত পাণ্ডিত 

৯ 

[ ই২৫৬ এ ধম দাস সরে 

ভগ্গবানচন্দ্রু তর্কালগুকারের চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত 
সাহিত্য শিক্ষা করে ণশরোমাঁণ' উপাঁধ পান। পরে 
[বখ্যাত কথক 'পতৃব্য রামধন তর্কবাগীশের কাছে 
কথকতা শিক্ষা করেন। এ সময়ে 'তাঁন বঙ্গের শ্রেচ্ঠ 
কথক ব'লে প্রাসদ্ধি লাভ করেছিলেন । বর্ধমানের 
মহারাজের প্রাসাদে তান প্রায়ই কথকতার আমন্্রণ 
পেতেন। কথকতা ব্যবসায়ে এত প্রচুর অর্থ উপার্জন 
করোছিলেন যে মৃত্যকালে লক্ষাঁধক টাকা রেখে 
যান। তান 'পতামহ বামপ্রাণ বদ্যাবাচস্পাঁত 
স্থাঁপত 'বড়বাড়ী'র সংলগ্ন একট গৃহ নিজে 
গনর্মাণ করে সেখানে বাস করতেন। 'তাঁন কোনও 
গ্রন্থ রচনা করেন গন। তাঁর স্বহস্তাঁলাখত অনেক 

পুঁথ চোর্ণিকা) ছিল। তাতে সংস্কৃতে তাঁর কথ- 
কতার বিষয় সংক্ষিপ্ত আকারে বিবৃত থাকত । তন 
'পতৃব্য রামধন-রাঁচত কতকগাল সংস্কৃত সঙ্থ'ত 
ব্যবহার করতেন। রামধন-পূন্র শ্রীশচল্দ্র বিদ্যারত্র 
প্রথম 'বধবা-ববাহ করেন । সংস্কৃত কলেজের প্রান্তন 

অধ্যক্ষ মুরলীধর তাঁর পূুত্র। [১,১৪৬] 
ধর্মদাস বস; (নভে. ১৮৫১৯ -নভে. ১৯২৬) 

চন্দননগর--হুগলশ। পার্বতশচরণ। ১৮৭৩ খ্ডী. 

মোঁডক্যাল কলেজের এল.এম.এস. পরাক্ষায় তৃতশয় 
স্থান আঁধকার করেন। ১৮৭৫ খঃশ. চন্দননগরের 
প্রাণকৃ্ণ চৌধুরীর অর্থসাহায্যে ইংল্যান্ড যান। 
১৮৭৭ খ্শ, আই.এম.এস. পাশ করে স্বদেশে 
রে দীর্ঘ ২৫ বছর বাঙলা ও 'বহারের 'বাভন্ন 
জেলায় 'সাঁভল সারজন-রূপে কাজ করেন। কর্ম- 
জীবনে একবার ব্যাকৃটিয়ারিয়োলজি এবং 'হাসৃ- 
টলাজতে জ্ঞান অজনের জন্য ইংল্যান্ডে শিয়েছিলেন। 
'ব্রাটশ মোঁডক্যাল আসোসিয়েশন এবং রয়্যাল ইনৃঁ 
'স্টাটউট অফ পাবালক হেলৃখএর সদস্য ণনর্বা- 
চিত হয়েছিলেন । ১৯০২ খপ. অবসর-গ্রহণের পূর্বে 
লেফটেন্যান্ট কর্নেলের মর্যাদা পান। শেষ-জীবনে 
ব্রাহ্মসমাজভুন্ত হন। তাঁর রাঁচত গ্রল্থ : ধর্মজীবন, 
এবং "সবাস্থ্যরক্ষা ও সাধারণ স্বাস্থতত্'। [১] 

ধর্মদাস সর (১৮৫২ - ২৮.৭.১৯১০) কাঁল- 
কাতা। রাধানাথ । বাঙলা থিয়েটারের প্রারথামক যুগের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিজ্পণ এবং প্রথম স্টেজ ম্যানেজার । 
ডাফ স্কুলে পাঠ্যাবস্থায় চৌদ্দ বছর বয়সে অর্ধেন্দু- 
শেখরের আহবানে পকছ কচু বাঝ' নাটকে 
(২.১১.১৮৬৭) কয়লাঘাটায় প্রথম মণ্ডে অবতরণ 
করেন ও সেখানে স্টেজ ম্যানেজার হন। কারুকর্মে 
হাত ছিল। শকুন্তলা নাটকাভিনয় দেখে দৃশ্যপট 
সজনের ইচ্ছা জাগে। এই কাজ এত নিষ্ঠার সঙ্গে 
শিখোছিলেন যে আজীবন তার প্রমাণ রেখে গেছেন। 
সে কালের সমস্ত রঞ্গালয়ের সঙ্গে তানি দ্ধাঁড়ত 
ছিলেন। প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ের মণ্ড ১৮৭২) 



ধর্মনারারণ বাচস্পা 

তিনিই তৈরণ করেন। এ সময় কম্বুলিটোলা গ্কুলে 
শিক্ষকতা করতেন। অমৃতলাল বসু বদল শিক্ষক 
হয়ে কাজ করে ধর্মদাসকে স্টেজ তৈরীর জন্য 
ছুটি দেন। ক্রমে ধিয়েটারের ম্যানেজারী ও সময়ে 
অধ্যক্ষের কাজ করেন। থিয়েটারের দল নিয়ে ঢাকা, 
দিলো, লঙ্ষে1 ইত্যাদ স্থানে আভিনয় করে আসেন। 
তাঁর 'আত্মজীবনী' মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। এই 
গ্রন্থে তৎকালীন নাটকের অনেক কথা জানা যায়। 
ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল, স্টার, এমারেল্ড, মিনা, 
কোহিনূর প্রভাতি নাট্যমণ্ের পাঁরকজ্পনা ও 
নির্মাণের মূলে তিনি গছিলেন। মণ্থনির্মাণ-বিষয়ে 
তাঁর স্থাঁপত আদর্শ বহুদিন বাঙলাদেশের রঙ্গা- 
লয়ে অন্মসৃত হয়েছে। [১,৩,২৫,২৬,৪০,৬৫] 

ধর্মনারায়ণ বাচস্পাতি। ধীীপুর-াকা। ১৯শ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে তান বিক্রমপুর পাণ্ডত-সমাজের 
অন্যতম প্রধান স্মার্ত পাণ্ডিত 'ছিলেন। [১] 

ধর্মপাদ। অন্য নাম গৃণ্ডরীপাদ। সহজ মতের 
প্রচারক একজন 'সিদ্ধাচার্য। প্রাচখন বাংলা ও 
সংস্কত-মাশ্রত অনেকগুলি গানের রচাঁয়তা। [১] 

ধর্মপাল। রাজত্বকাল আনু. ৭৭০ - ৮৯০ খী.। 
পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঞাতা গোপালের পনত্র ধর্ম 
পাল এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা 'ছিলেন। তব্বতীয় 
এতিহাসিক তারনাথের রচনায় উল্লেখ আছে যে, 
ধর্মপাল উত্তরে জলম্ধর, 'দল্লশ প্রীতি এবং দাক্ষণে 
বিম্ধ্য পর্বত পর্যন্ত 'বিস্তশর্ণ অণ্চলের আঁধকারণ 
হয়োছলেন। তান বাঙলাদেশকে একাট সাম্রাজ্যের 
মর্যাদা 'দিয়ে নিজে “পরমেশ্বর পরমভট্রারক মহা- 
রাজাধিরাজ' উপাঁধ ধারণ করেন। তান বৌদ্ধ- 
ধর্মের পঞ্ঠপোষক 'ছিলেন। তাঁর আদেশে মগধের 
উত্তরে গঞ্গার তণরে ধবক্রমশশলা মহাঁবহার বা 
'বশ্বাবদ্যালয় 'নার্মত হয়োছল। ধর্মপালের আর এক 
নাম ছিল শ্রীবকলমশীলদেব। এই নাম থেকেই 
দবহারাটর নামকরণ হয়। কারও মতে ধর্মপাল 
ওদপ্তপুরণ মহাবহারাঁটও স্থাপন করেন। কয়েকাঁট 
শশীজমোহর থেকে জানা যায়, রাজশাহশর পাহাড়- 
পুরে সোমপ্দরণ মহাবিহারও তান স্থাপন করেন 
এবং ধর্মপাল বৌদ্ধ সাহতাক হারভদ্রের পজ্ঞ- 
পোষক 'ছ্িলেন। তারনাথের মতে ধর্মপাল ৫০1ট 
শিক্ষাকেন্দু প্রতিষ্ঠা করোছিলেন। [১,৩,৬৩,৬৭] 

ধশ্জান (৯ম শতাঙ্দী)। গৌড়ের রাজা ধর্মপাল 
ও দেবপালের সমসামায়ক। 'তাঁন এবং তাঁর পুর 
বীতপাল তক্ষণাঁশল্জে, প্রস্তর ও ধাতু-মার্ত নির্মাণে 
এবং চিন্রাঙ্ষনে দক্ষ 'ছিলেন। ধীমান পূর্বদেশের 
[চিন্রকরগণের প্রধানর্পে গণ্য হতেন। [৯১২৬,৬৭] 

ধীয়াজ (১৯শ শতাব্দশ)। কাঁলকাতার স্বভাব, 
কাব ও গায়ক। খুব সম্ভব বর্ধমানরাজের সভাকাঁব 

[ ২২৬ এ ধারেল্দনাথ চৌধুরী 

গছলেন। বিদগ্ধ সমাজেও তান সুপারাচিত। তাঁর 
বিদ্রুপাত্বক সঙ্গত ও মজার গান অত্যন্ত জনাপ্রয় 
দিল । 'বিধবা-বিবাহ উপলক্ষে 'বিদ্যাসাগ্ররকে বিদ্রুপ 
করে তিনি ষে গান রচনা করোছিলেন সেই গান 
শুনে স্বয়ং বিদ্যাসাগর তাঁকে পুরস্কৃত করে- 
ছিলেন। যোগেশচন্দ্র বাগলের মতে ধীরাজ দীনবন্ধু 
[মন্ত্রের ছদ্মনাম । তাঁর রাঁচত 'নঈল বাঁদরে সোনার 
বাংলা করলে এবার ছারেখার/অসময়ে হরিশ মলো 
লঙের হলো কারাগার/প্রজার এবার প্রাণ বাঁচানো 
ভার, এই গরানাটতে নীলচাষীদের দুঃখের চিন্র 
পারিস্ফুট। 1৩৬,৪৫৬] 

ধণরানল্দ জ্বামণ (১৮৭০ -অক্টোবর ১৯৩৫)। 
নামান্তর কৃফলাল মহারাজ। মন্তর- 
শিষ্য ছিলেন এবং স্বামণ ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট 
সন্যাস গ্রহণ করে রামকৃফ্ সঙ্ঘে যোগ দেন। স্বামী 
বিবেকানন্দের সঙ্গে রাজপূতানা ও উত্তর ভারত 
পরিভ্রমণ করেন । বেলুড় মঠের ন্যাসরক্ষক, রামকৃষ্ণ 
মশনের পাঁরচালক সম্ঘের সভ্য এবং রামকৃষ্ণ 
মিশনের কোষাধ্যক্ষ 'ছিলেন। [১] 

ধশরেন দে 0?- ২৩.৮.১৯৯৩৩)। জামালপুর-- 
ময়মনাঁসংহ। কিশোর বয়সেই বিপ্লবী দলে যোগ 
দেন। সাঁফজাঁদ্দন নামে এক আই'ব. দারোগা ও 
গেন্দা নামে তার এক চর এই ?কশোরকে ডাক- 
বাংলোয় এনে দলের গ্স্ত কথা আদায়ের চেষ্টা করে, 
কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ৩ 'দিন ৩ রাত্রি ধরে আঁবশ্রান্ত 
প্রহার চালায়, ফলে 'তাঁন মারা যান। তখন ময়মন- 
[সিংহের তৎকালীন পুলস সুপার টেইলরের 
'নিদেশমত মৃতদেহটি জগ্গলে ফেলে দেওয়া হয় 
এবং প্রচার করা হয় যে বিপ্লব সঙ্গীদের মধ্যে 
দলাদলির ফলেই ধীরেন দে-র মত্যু হয়েছে। 
(৪২,৪৩,৯৭] 

ধণরেল্দনাথ চৌধ্যরশ, বেদাল্তবাগণশ ভোদ্ু 
১২৭৭ - ৯৭.১.১৩৪৫ ব.) নাগরপুর--ময়মন- 
সংহ। মাধবলাল। মান ষোল বছর বয়সে স্কুলে 

প্রব্ধাবল রচনা করতেন। কলেজে পড়বার সময় 
4017501981581 9০০০/%'র সভ্য হন। এম.এ. পাশ 

করে ব্রাহ্মমতে বিবাহ করেন। স্বদেশশ আন্দোলনের 
সময় কটকে তাঁর বাড়তে বহু দেশসেবক 'মাঁলত 
হতেন। বাঁরশাল ব্রজমোহন কলেজে 'কিছদন 
অধ্যাপনা করেন। পরে 'দিল্লশ হিন্দু কলেজের 
দর্শনশাস্ফের অধ্যাপক এবং ক্রমে অধ্যক্ষ পদ লাভ 

করেন। এরপর পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে ১২ 

বছর দর্শনশাস্ঘের অধ্যাপনা করে শেষে কলিকাতায় 
্রাহ্ধর্ম প্রচারে শ্রতী হন। আজীবন সাধারণ ব্রাহ্ম- 
সমাজের সভ্য ও সেবক, গকছাদন উপাসক- 



ধারেন্ছুনাথ দত্ত 

গ্ণ্ডলীর সম্পাদক ও কাধশনর্বাহক সভার সভ্য 
এবং হাজারীবাগ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা 'ছলেন। 
প্রচারকর্পে দিল্ল?, বোম্বাই ও মাদ্রাজে প্রদত্ত তাঁর 
ব্ততা ফলপ্রসূ হয়েছিল। রাঁচত গ্রন্থ : “সংস্কার 
ও সংরক্ষণ”, “মহাপুরুষ প্রসঙ্গ” ধর্মের তত্ব ও 
পা 'মৈরন্যপানষদ", পু) 5521019 0? ০583 

01191 [১] 

ধশরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৮৬ - ২৭.৩.১৯৭১) রাম- 
রাইল-ন্িপুরা। মধ্যাবত্ত পরিবারে জল্ম। ১৯০৮ 
খুশ, রিপন কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। 
ছাত্রাবস্থায় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানাজশর কাছে 
রাজনীতিতে হাতেখাঁড়। আইন পাশ করে কুমিল্লায় 
আইন ব্যবসায় শুরু করেন। ১৯২১ খু, আইন 
বাবসায় ছেড়ে কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগ দেন। 
১৯৩০ খুশী, আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ 
দেওয়ায় গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৭ খ্ী. কংগ্রেসপ্রাথশ 
হিসাবে বঙ্গীয় আইন সভায় 'নর্বাচিত হন। 
'ভারত-ছাড়” আন্দোলনের সময় কারাবরণ করেন। 
মান্তর পর ভারতশয় গণ-পাঁরষদের সদস্য হয়ে- 
ছিলেন। দেশাঁবভাগের পর পাকিস্তান গণ-পাঁরধদে 
ও ১৯৫৪ খুশী. পাঁকস্তান আইন সভায় নির্বাচিত 
হন। আবু হোসেন ও পরে আতাউর রহমানের মাল্প- 
সভার 'তনি সদস্য 'ছলেন। পরে কয়েকবছর সব্রিয় 
রাজনশীতিতে জাঁড়ত না থাকলেও আওয়ামী লগ 
নেতৃবগেরি সঙ্গে তরি ঘাঁনন্ত যোগাযোগ 'ছিল। 
বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় কুমিল্লা শহরে 
পাঁকস্তানী হানাদারদের গুঁলতে তান নিহত 
হন। [১৬] 

দাশগুপ্ত জেলাই ১৮৮৮ - ৮.১. 
১৯৬৮) বিদগাঁ-ঢাকা। হলিশ্চল্দু। 
সংলগ্ন বানারা গ্রামের উচ্চ ইংরেজ বিদ্যালয় থেকে 
১৯০৮ খশ. এন্দ্রাল্স, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ 
থেকে এফ.এ. এবং কাঁপকাতা 'সাঁট কলেজ থেকে 
১৯১২ খশ. সংস্কৃতে অনার্পসসহ বি.এ. পাশ 
করেন। অঙ্প কিছুদিন অন্য চাকর করার পর 
শক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন। ১৯১৮ খ:শ, বানারণ 
গ্রামের উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হয়ে আসেন 
এবং শিক্ষকতার সঙ্গে সেবাকাষেও আত্মনিয়োগ 
করেন। তাঁর প্রাতাষ্ঠত দারিদ্র ভাশ্ডারের অর্থ 
সংগ্রহের জন্য তাঁর প্রেরণায় ছাল্ররা শ্রম দান করত। 
ধণদের প্রদত্ত অর্থ ও সম্পদ তান দাঁরদ্রদের দান- 
সর্প না দিয়ে তার দ্বারা তাদের কর্মসংস্থানের 
বাবস্থা করে 'দিতেন। তাঁরই অনুরোধে স্বপগ্রামের 
ডা. সতাশচন্দ্র দাশগুপ্ত বিদগাঁতে হর-গোৌরণ 
দাতবা শচাঁকৎসালর স্থাপন করে দেন। তান নিজে 
ঈবনা মূল্যে হোিওপ্যাঁথ গচাকখসা করতেন। 

[ ২২৭ ] ধগরেন্ছনাথ দাশগুপ্ত 

বদ্লবমূলক কর্মান্ষ্তঠানে যোগদান না করলেও 
১৯২১ খটী, গাম্ধীজশর আঁহংস অসহযোগ আলন্দো- 
লনে যোগ 'দয়ে তিনি সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান 
শিক্ষকের পদ ত্যাগ করেন এবং অসহযোগ আন্দো- 
লনে যোগদানকার* ছাদের নিয়ে একাটি জাতীয় 
গবদ্যালয় গঠন করে তার প্রধান শক্ষক হন। এই 
ধবদ্যালয় স্থাপনে বানারীর জামদার মিঞাবাঁড়র 
চৌধূরীসাহেবরা জাম দান করেছিলেন ; অর্থসাহায্য 
করোছলেন হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকিল বানারী 
গ্রামের গুণদাচরণ সেন। ছাত্রদের দেশকার্মরূপে 
গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তান পবদ্যাশ্রম' নামে একাঁট 
আবাসিক আশ্রম স্থাপন করেন। "বদ্যালয়টিকে 
আশ্রমের অল্তভুন্তি করে নামকরণ করা হয় শবদ্যা- 
শ্রম জাতীয় 'বদ্যালয়'। এই প্রাতষ্ঠান সেই সময় 
গান্ধীজীর আদর্শ অনুযায়শ নানা গঠনমূলক কাজ 
করে। ১৯২৫ খস. পদ্মার ভাঙনে বিপর্যয় এড়াতে 
[বদ্যাশ্রমাটকে শ্রীহট্রের রাঁঞারকুলে স্থানাল্তারত 
করা হয়। কয়েক বছরের মধ্যেই শ্রীহটের নানা 
১5৮০০৯৬৪ 

সমাবেশ হত। তানি ঢাকায় ১৯২৪ খী. 'গেণ্ডা- 
গরয়া মাঁহলা সামাত' ও ১৯২৭ খী. বিধবাদের 
জন্য ঢাকার নিজ বাসভবনে "কল্যাণ কুটির প্রতিষ্ঠা 
করেন। ১৯৩০ খুশী, লবণ আইন অমান্য আল্দো- 
লনে যোগ দিয়ে পুঁলিসের দ্বারা 'িমমভাবে প্রহত 
হন। ১৯৩২ খ্ী. গ্রেপ্তার হয়ে ২ বছর কারারুদ্ধ 
থাকেন। ১৯৩৫ খপ. নোয়াখালশ জেলার সন্দীপ 
দ্বীপের মাইটভাঙগা গ্রামে একাঁটি কর্মক্ষেত্র স্থাপন 
করে নিজে উপস্থিত থেকে চরকার কাজ ও অন্যান্য 
গশিজ্পকর্ম শুরু করেন। ১৯৪২ খ. 'ভারত-ছাড় 
আন্দোলন কালে সরকারের দমন নীতর ফলে 
ধবদ্যাশ্রমাট বন্ধ হয়ে যায় এবং রাঁঞ্গরকুল আশ্রমটিকে 
বাজেয়াত করা হয়। এরপর ঢাকা বিক্রমপুরের 
সাওগাঁ গ্রামের রাজনোতিক কর্মশ ডা. ইন্দুনারায়ণ 
সেনগ্প্তের আহবানে ১৯৪৩ খঃশ. তানি সাওগাঁতে 
দ্যাশ্রমের কাজ নৃতন করে আরম্ভ করেন। 
১৯৫০ খু. ঢাকার সাম্প্রদায়ক দাষ্গার পর তিনি 
তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তান ত্যাগ করে জলপাই- 
গযাঁড়র ধুপগ্যাঁড়তে 'বদ্যাশ্রমাটকে স্বানাল্তারত 
করে রও কির আনে রব 
হওয়ার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। এখানে থাকা 
কালে 'তনি বিনোবাজশর সর্বোদয় আন্দোলনে যোগ 

[নিয়ামত করতেন। জলপাইগুড়িতে মৃত্যু । [৮২] 



ধারেন্দ্নাথ দাস 

ধধরেন্দ্রনাথ দাগ (১৯০২- ২৫.১১.১১৯৬১)। 
সঙ্গধত-শিজ্পশ ছিলেন। একসময়ে তাঁর স্বদেশী 
সঙ্গীত ও ভন্তিগণীতি জনমানসে সাড়া জাগক়োছল। 
রঙ্গমণ্ডে এবং ছায়াচিন্রে আভিনয় করেছেন। তাঁর 

যত়ে বিভিন্ন শিল্পীর কন্ঠে প্রাতচ্ঠিত করেন। 
তাঁর গাওয়া 'শঞ্খে শখ্খে মঙ্গল গাও গানাটি এক- 
কালে বিশেষ খ্যাতি লাভ করোছিল। [১৭] 

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (2-১৩৫৭ ব-) 
বেলগাছিয়া--কিকাতা। শক্ষক ও সাংবাদক 
গহসাবে কম্জীবন আরম্ভ করেন। পরে ব্যবসায়ে 
লিপ্ত হন এবং বাস্তবক্ষেত্রে তার অভিজ্ঞতার বিবরণ 
'ভারতবর্ষ” পাঁশ্রকায় প্রকাশ করেন। কাঁব ও নাট্য- 
কার 'হসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। মিনাভা ও রঙ- 
মহলে তাঁর কয়েকাঁট নাটক, আভনীত হয়। [৫] 

ধণরেচ্দ্রনাথ রায় (১৮৯৬ ?- ১১.১২.১৯৭০)। 
আয়ুবেদিশাস্তে খ্যাতনামা পণ্ডিত 'ছিলেন। 'তাঁন 
আয়বেপশাস্তের ওপর কয়েকটি মল্যবান গ্রল্থ 
রচনা করেন এবং স্বীকাতি-স্বরূপ স্যার জে. সি. 
বোস পৃরস্কার এবং ডালাময়া পুরস্কার পান। [১৬] 

থ দেন (১৯০২- ২.৫.১৯৬১) 
কোটালিপাড়া-দপাঘর পার-__ফারদপুর। কালশকুমার। 
বিশিষ্ট রাজনশীতাবদ, সাংবাঁদক, সধাবধান- 
বিশেষজ্ঞ ও অধ্যাপক । কলিকাতা হেয়ার স্কুল থেকে 
কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবোশকা পাশ করেন এবং গহ্দু 
হস্টেলে থেকে প্রোসিডেন্সপ কলেজে পড়ার সময়ই 
রাজনপাতিতে ও বিশ্লবী চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হন। 
সেকালের প্রথম ছাত্র ধর্মঘটে তিনি সাক্রয়ভাবে 
অংশগ্রহণ করোছলেন। 'প্রোব্রেম অব মাইনারাঁটজ' 
নামে থাসস রচনা করে তান ৯৯৩৬ খী. কাঁলি- 
কাতা 'বিশ্বাবদ্যালয় থেকে পি-এইচড. ডিগ্রী লাভ 
করেন । ছান্রজীবনেই ১৯২৬ খুখ, তান সুবিখ্যাত 
সাংবাঁদক ও রাজনশীতাঁবদ- শ্যামসৃন্দর চক্রবর্তনর 
প্রেরণায় সংবাদপন্র-জগতে প্রবেশ করেন। অধুনা- 
লুস্ত “সাভেন্ট', দেশবন্ধু প্রাতান্ঠিত “ফরোয়ার্ড», 
'এড়ভান্স এবং পরবর্তী কালে পহন্দুস্থান 
স্ট্যান্ডার্ড ও 'অমৃতবাজার পন্িকা” প্রভাতির প্রধান- 
তম সম্পাদকীয় লেখকরুূপে "তান প্রভূত খ্যাত 
অর্জন করেছিলেন। আখ্নবশ রচনার জন্য রাজ- 
দ্রোহের দায়ে আভষুন্ত হয়ে তাঁকে কয়েকবার কারা- 
বরণ করতে হয়। ১৯৪৮ খু. সক্রিয় সাংবাদকতা- 
বৃত্ত থেকে অবসর নিলেও দেশের শিক্ষা, রাজনশীত 
প্রভাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পক বজায় রাখেন। 'শাক্ষিত 
ও মধ্যাবস্ত সমাজের ট্রেড ইউানয়ন আন্দোলনের 
সঙ্গে তান বিশেষভাবে হূন্ত ছিলেন। অমৃতবাজার 

[ ২২৬ ] ধশরেশচল্দু চক্ষষতণ 

পান্িকার বিখ্যাত শ্রামক ধর্মঘটে তখনকার দিনে 
১৮০০ টাকা বেতনের চাকাঁরর মায়া ছেড়ে তান 

শ্রীমকদের পাশে গিয়ে দাঁড়য়েছিলেন (১৯৪০)। 
এককালে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কাঁমটির নির্বাচিত 

সদস্য, ইন্দো-সোভিয়েট সংস্কীত সাঁমীতর পাঁশচম- 
বঙ্গ শাখার ও পাঁশ্চমবঞ্গ শান্তিসংসদের সাধারণ 

সম্পাদক এবং দীর্ঘকাল ইন্দো-সোভিয়েট সুহদ্ 
সামাতির সভাপাঁত ছিলেন। ১৯৫৬ খন্ডরী, সোতি- 

য়েট সরকারের আমল্মণে সোভিয়েট দেশ 

করেন। খ্যাতিমান অধ্যাপকরুপেও তান বিশেষ 

মর্ধাদার আঁধকারপ ছিলেন। ১৯২৯ খ্তী, থেকে 

কাটা 
রাষ্ট্ীবক্ঞান ও সাংবাঁদকতার অধ্যাপক পদে গনয্ত 

থাকেন। কাঁলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের রাস্দ্রীবজ্ঞান 
শাখার প্রধান অধ্যাপক এবং ১৯৬১ খত, "রেন্দ্র- 

নাথ ব্যানাজশি অধ্যাপক" পদে আঁধাঁম্ঠত হন। রাম্ট্র- 

ধজ্ঞান ও প্রেস আইনের বিষয়ে তাঁর সুগভীর 

পাশ্ডিত্য গিল। তান ?কছুকাল প্রেস এডভাইসরা 

কাঁমাটির সদস্য ছিলেন। তাঁর রাঁচিত উল্লেখযোগ্য 
গ্রন্থ : 'হুইদার ইপ্ডিয়া', “প্যারাডক্স অব ফ্রীডম', 

শ্রভোলিউশন বাই কনসেন্ট' পরম রাজ টু স্বরাজ 
প্রভীতি। শেষোস্ত গ্রন্থথান সোভয়েট ইউীনিয়নে 
রাঁশয়ান ভাষায় অনাঁদত হয়েছে। [৮২] 

ধশরেন্দুনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (২৪.৬.১৮৯৯ - 

১৯.২.১৯৬৩) হুগলণী। হুগলী ব্যাঙ্কের প্রাত- 

স্ঠাতা। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর 'তাঁন 

অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। 'নিজ অগ্লের 

সকল সামাজিক ও রাজনৌতিক আন্দোলনে এবং 

হুগলীতে করবন্ধ আন্দোলনে নেতৃত্ব করেন। 

কয়েকবার কারাবরণ করোছলেন। বিধানসভায় 
কংগ্রেস দলের চীফ হুইপ 'ছিলেন। [১০] 

ধশরেন্রলাল বড়ংয়া। জৈষ্ঠপরা- চট্টগ্রাম সর্য 

সেনের মোস্টারদা) অনুগামী [বিপ্লবী দলের সদস্য। 

চট্টগ্রাম জেলে বন্দী অবস্থায় মাস্টারদা ও তারকে- 

*বরের ফাঁসির দিন শ্লোগান দেন। এই অপরাধে 

কারারাক্ষিগণ তাঁকে নিম্ঠুরভাবে প্রহার করে। এই 

প্রহারের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়। [৯৬] 
ধণরেশচন্দ্র চক্রবতশ (১৮৯৬ - ১৯৪৪)। ছাত্রা- 

বস্থায় ফারদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় কারাবরণ করেন। 

১৯১৫ খুশ. সরেশ মুখার্জীর হত্যার ব্যাপারে 
আভিয্ত্ত হন। পরে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দো- 

লনে অনংপ্রাশিত হন এবং নবাবগঞ্জে সহকমশ 

দেবেন সেনের সঙ্গে আশ্রম তৈরণ করে কংগ্রেসের 

কাজ করেন। ১৯৩৪ খ্যদ, গাঠত ন্যাশনালস্ট 
পার্টিতে যোগ দেন। রচিত গ্রন্থ : “কংগ্রেস ইক 
এভ্যোলউশ্ন্। [৫,১০] 



য্র্জাটপ্রসাদ অুখোপাধ্যাক্স 

ধৃজশটপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (৫.১০.১৮৯৪ - 
৮.১২. ১৯৬৯১ ভাটপাড়া- চাঁব্বশ পরগনা । ভূপাঁত- 
নাথ। পিতার মাতুলালয় হুগলীতে জল্ম। শৈশব 
কাটে পিতার কর্মস্থল বারাসতে । 'বাঁচন্ন ছান্রজশবন। 
ইংরেজী ও সংস্কৃতে প্রথম হয়েও দ্বিতীয় বিভাগে 
প্রবোশকা পাশ করেন ১৯০৯)। সেন্ট জোভয়ার্স 
কলেজে দুই বছর আই.এস-সি. পড়েন। পরের বছর 
১১১২ খ্ডী. রিপন কলেজ থেকে পাশ করে 
ইংরেজীতে অনার্স এবং রসায়ন ও গাঁণত নিয়ে 
বি এ. পড়া শুরু করেন । কিন্তু ইংরেজী ও গাঁণতে 
ভাল নম্বর পেলেও রসায়নে ফেল করেন। পিতা 

তাঁকে বিলাত পাঠাবার ব্যবস্থা করেন কিন্তু রওনা 
হয়েও তাঁকে অসংস্থতার জন্য কলম্বো থেকে ফিরে 
আসতে হয়। 'তাঁন বঙ্ঞাবাসী কলেজ থেকে ১৯১৬ 
খু, বংএ. ও ১৯১৮ খুখ, এম.এ, পাশ করে 
আইন পড়তে থাকেন। ১৯২০ খ্রী. পুনরায় অর্থ- 
নীতিতে এম.এ. পাশ করেন। পিতামহ ও 'পপতা- 
মাতার কাছ থেকে সঞ্গশতে প্রেরণা পান। মাতা 
টপ্পা এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গত জানতেন । কর্মজীবনে 
প্রথমে বঙ্গবাসী কলেজে অন্পাঁদন অধ্যাপনার পর 
১১২২ খী, লক্ষেনী 'বিশবাবদ্যালয়ে অর্থনীতি ও 
সমাজতত্ব বিভাগে লেকচারার পদে যোগ দেন। 
এখানেই ৩২ বছর কাটে । ১৯৩৮ - ৪০ খুশি. বিশব- 

ডিরেই্র অফ ইনৃফরমেশন পদে কাজ করেন। 
১৯৪৭ খশ. এক বছরের জন্য যক্তপ্রদেশ সরকারের 
লেবার এনক্যোয়ারী কামটির সদস্য হন। এর মধ্যে 
১৯৪৫ খা, নিজ 'বভাগে রীডার এবং ১৯৪৯ 
খু. িভাগণয় প্রধানের পদে উন্নত হন। ১.১০, 
১৯১৫৪ থেকে ৩০.১.১৯৬৯ খুশি. আলগড় বিশ্ব- 
'বদ্যালয়ে অর্থনীতর অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৫২ 
খু, ইকনামক ডোলিগেট হয়ে সোঁভয়েট রাশিয়ায় 
যান। এই বছরেই হল্যাণ্ডের “হে” শহরে ইনৃঁ 
'স্টাউউট অফ সোশ্যাল স্টাঁডজ প্রাতিষ্ঠিত হলে 
'তাঁন সমাজতত্ত বিভাগে ভিজিটিং প্রফেসর পদে 
কাজ করার জন্য আমাল্মত হন। ১৯.৯০.১৯৫৩ - 

১৪.৫.১৯৫৪ খু, সেখানে +৯০০1০1০৪% ০£ 
৮1015" বিষয়ে বন্তৃতা দেন। ১৯১৫ খু. বান্দুং 
সম্মেলনে যোগ দেন এবং 'তনাঁদন এশিয়ার দেশ- 
গঁলর ইকনামক কো-অপারেশন সোৌমনারে বন্তৃতা 
করেন। এই বছরই ক্যান্সার রোগের সূচনা হয়। 
১৯৫৬ খত. চিকিৎসার জন্য ইউরোপ যান। অবসর- 
জীবন তিন দেরাদূনে কাটান। কাঁলকাতায় মৃত্যু 
হয়। তাঁর রাঁচিত ইংরেজ গ্রন্থ ৯টি ও বাংলা গ্রল্থ 
১১1ট। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 39315 (07০25 
06 95০0০801065 4018 11101210 12151015, ৮1৩৮৩ 

[ ২২৯ এ নওয়াজেস গহম্মদ খাঁ 

220. 00012061515৬3:) 41015151095”, "আমরা ও 

তাঁহারা”, পঁরয়ালিস্টগ, পঁচন্তয়সণ', 'মনে এলো”, 
শঝালামাল', "সুর ও সঙ্গীত, প্রভীত। শেষোল্ত 
্রন্যাট রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর এই বিষয়ে পত্না- 
লাপের সঞ্কলন। এছাড়া তাঁর রাঁচত উপন্যাস 
“অন্তঃশীলা”, “আবর্ত” ও 'মোহানা” বাংলা সাঁহত্যে 
উল্লেখ্য সংযোজন। তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধাঁদ 'বাভন্ন 
পান্রকায় ছড়িয়ে আছে। 'সবুজপন্র” ও “পাঁরচয়, 
পান্রকাগোম্তঠীর সম্গে ঘাঁনম্ঠভাবে দীর্ঘকাল যুন্ত 
ছিলেন। অর্থনীতির প্রয়োগে মার্সসীয় পদ্ধাতর 
সমর্থক 'ছলেন। অর্থনশাতর অধ্যাপনায় সারা- 
জীবন কাটলেও এ 'িবষয়ে কোন মূ গ্রন্থ রচনা 
করেন 'ন। [৪,১২৫] 
ধোঁক্ষক বা ধোক্সণ ১২শ শতাব্দী) নবদ্বীপ । 

সেনফগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাঁব। 'কাবক্ষমাপাত' 
উপাধপ্রাপ্ত এই কাব বঙ্গাঁধপাঁত লক্ষমণসেন 
এবং মলয়াচলবাসী কুবলগয়াবতশীকে নায়ক ও নায়কা 
ধনর্বাঁচিত করে কাঁলিদাসের 'মেঘদূত" কাব্যের অনু- 
করণে মন্দাক্রান্তা ছন্দে 'পবনদূত" কাব্যগ্রন্থ রচনা 
করেন। [১] 

নওয়াজেস মহম্মদ খাঁ (2- ৯৭.১২.১৭৫৫)। 
হাজী আহমদ । বাঙলার নবাব ভ্রাতু- 
পুত্র ও জামাতা । আলীবর্দী যখন বিহারের নায়েব 
সবাদার, তখন থেকেই নওয়াজেস সেনাপাঁতরূপে 
তাঁকে সাহায্য করতেন। আলশবর্দশ বাঙলার নবাব 
হলে গ্রোপ্রল, ১৭৪০) নওয়াজেস তাঁর অধীনে 
বঙ্গের খালসার দেওয়ান এবং চট্টগ্রাম, 'ঘিপুরা ও 
ন্রীহট্রসহ জাহাঞ্গীরনগরের ঢোকা) নায়েব সুবাদার 
নিষুস্ত হন (১৭৪০ - ৫৫)। ধকিল্তু তান ও তাঁর 
সহকারী হুসেন কুলশ খাঁ মার্শদাবাদ থাকতেন 
বলে হৃসেনের দেওয়ান গোকুলচাঁদই প্রকৃতপক্ষে 
ঢাকার শাসনকার্য চালাতেন। বাদশাহের সনদবলে 
নওয়াজেস বঙ্গের দেওয়ানণ ও 'শহামংজগ্গা” উপাধি 
লাভ করেন 6১৭৪০)। চাঁরন্র 'নর্মল না হলেও 
নওয়াজেস দয়ালু ও উদার প্রকীতির লোক 'ছিলেন। 
হনস্বাস্থ্য ও দুর্বল ছিলেন বলে প্রত্যক্ষ শাসন 
করতে না পারায় সহকারী হুসেন কুলী খাঁ ও 
নওয়াজেসের পত্নী ঘাঁসাঁট বেগম প্রতাপশালা হয়ে 
ওঠেন। দেওয়ান গোকুলচাঁদের মন্ত্রণায় নওয়াজেস 
অর্থ আত্মসাতের আভিযোগে হুসেন কুলীকে পদচ্যুত 
করেন। কিন্তু ঘাঁসাঁটর প্রভাবে হুসেন স্বপদে 
পুনঃপ্রাতম্ঠিত হন এবং গোকুলচাঁদের স্থলে বৈদ্য 
রাজবল্লভকে নিযুন্ত করেন। সিরাজ কর্তক হুসেন 
নিহত (১৭৫৪) হওয়ার পর রাজবললভ ঢাকার 
নায়েব হন ও সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। নওয়াজেস 
মশি্দাবাধ প্রাসাদের অদূরে মোতিঝিল খনন ও 



লগেম্্ুকুজার গুহ রায় 

সশোভিত করোছলেন। এই মোতাঝল মসাঁজদ- 
প্রাঞ্গণে তাঁর সমাধি বর্তমান আছে। [৩] 

নগেল্রকুজার গুহ রাক্স ৫১৮৮৯ - ১৯৭৩) 

পুকুরাদিয়া- নোয়াখালী পে্ববঞ্গ)। তারিণীকুমার। 
স্কুলে পড়ার সময় থেকেই তানি বিভিন্ন পনস্তক 
পড়ে ও কয়েকজন শিক্ষকের সাল্লিধ্যে এসে বিপ্লবের 
প্রেরণা লাভ করেছিলেন। পূর্ববঙ্গ ও আসামের 
লেফটেন্যান্ট বামফিজ্ড ফুলারের সংবর্ধনা অন্ু- 
ঠানের বিরোধিতা করে নোয়াখালীতে এক শোভা- 
যাত্রা পরিচালনা করায় নবম শ্রেণীর ছাত্র নগেন্দ্রনাথ 
স্কুল থেকে 'বিতাঁড়ত হন। এর পর কাঁলকাতায় 
এসে 'সঞ্জণবন”"” পান্রকার সম্পাদক কৃষকুমার মিত্রের 
আশ্রয়ে থেকে তিনি জাতীয় বিদ্যালয়ে ভার্ত হন 
এবং 'আ্যান্টি-সাকুলার সোসাইটি'র একজন সব্য় 
সভ্য হয়ে ওঠেন। নোয়াখালীতে জাতীয় বিদ্যালয় 
প্রীতাষ্ঠত হলে তান সেখানে ফিরে যান এবং 
প্রবেশিকা পরাঁক্ষা পাশ করে শিক্ষকতা শুরু করেন। 
কিন্তু ছাত্রদের মধ্যে বিপ্লবের প্রেরণা দানের অপ- 
রাধে তাঁর সে চাকার যায়। পরে মোস্তারি পরাঁক্ষা 
পাশ করে নোয়াখালীতে মোল্তারি করতে থাকেন। 
[তানি প্রথমে অনুশীলন সাঁমাতির সঙ্গে যাস্ত 'ছিলেন। 
পরে বাঁরশাল য্যগান্তর দলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ 
ঘটে ও নোয়াখালশতে যুগান্তর দলের দায়িত্বভার 
নিযে কাজ করেন। ১৯১০ খুখ. ফেরারণ মহা- 
1বপ্লবী অরাঁবন্দ ঘোষকে নিরাপদে পাঁণ্ডচেরশতে 
পেশছে দেওয়ার দাক্িত্বগ্রাপ্ত বিপ্লবীদের মধ্যে 
তিনিও ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিন 
বছর জলপাইগদাড়র এক গ্রামে অন্তরীণ থাকেন। 
মুত্তিলাভের পর জাতীয় কংগ্রেস দলে যোগ দেন 
এবং অসহযোগ আন্দোলন, 'খলাফৎ আন্দোলন 
ও আইন অমান্য আন্দোলনে সাঁক্রয় থাকায় বহুবার 
কারাবরণ করেন। ১৯৩৯ খত, ফরোয়ার্ড বুক 
দলে যোগ দেন ও জেলার ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রাতি- 

ঠাতা-সভাপাঁত 'ছিলেন। শেষ জীবনে রাজনশীত 
থেকে অবসর-গ্রহণ করে কলিকাতায় বাস করেন। 
তিনি সবস্তা এবং সুলেখকও িলেন। তাঁর রাঁচত 
উল্লেখযোগ্য গ্রম্থাবলণী : “ফরাপণ বীরাষ্গনা,, স্বরাজ 
সাধনায় বাঙালী', 'মহাযোগশ অরাবন্দ, 16 ০: 
101. 8801190) 00201 2২০১ প্রভাতি। স্বাধশী- 

নতার রজত-জয়ম্তী বর্ষে ৯৯৭২) ভারত সরকার 
তাঁকে তাম্্রপত্র দিয়ে সম্মানিত করেন। [১৬,১২৪] 

নগেচ্ছুনা্থ গ্স্ত (১৮৬১ - ২৮.১২.১৯৪০) 
মোতহারশ--বিহার। আদ গনবাস হাঁজিশহর-_ 
চাঁব্বশ পরগনা । মথুরানাথ। ১৮৭৮ খুখ. জেনারেল 
আলেম্রশজ ইনস্টিটিউট থেকে প্রবোশকা পাশ 
করে লাহোরে কিছুকাল শিক্ষকতা করেছিলেন! 

[ ২৩০ ] নগ্েল্দনাথ ঘোষ 

সাংবাঁদক এবং সাহাত্যক 1হন্গাবেই তিনি সমাঁধক 
খ্যাত। ১৮৮৪ খখ. করাচীর পফানিক্স পাকার 
সম্পাদক হন। ১৯০১ খুশী. তান ও ব্রহ্মবান্ধব 
উপাধ্যায় শদ টোয়েনটিয়েথ সেন্ডুরী” নামে একাটি 
ইংরেজী মাসিকপন্র প্রকাশ করেন। ১৮৯১ খুখ, 
লাহোরের পত্রীবউন ও ১৯০৫ খুশী, এলাহাবাদের 
ইন্ডিয়ান পিপল নামক সাপ্তাঁহক পান্রকার 
সম্পাদনা-কার্য পাঁরচালনা করেন। এই'ন্ডিয়ান 
দপপুলত পাত্রকা দৈনিক 'লীভডার'এর সঙ্গে মিলিত 
হলে তিনি তার যুগ্ম-সম্পাদক হন এবং পুনর্বার 
১৯১০ খুশ. থেকে দুবছর পত্রীবউন' পান্রকা সম্পা- 
দনা করেন। কিছাঁদিন প্রদীপ" ও প্রভাত, পাত্রকারও 
সম্পাদক 'ছিলেন। প্রথম জীবনে “বপন সঙ্গীত' 
গীতিকাব্য (১৮৮২) এবং পরে 'সাহত্য ও 
“ভারত?” পাত্রকার জন্য বহু ছোট গল্প ও কয়েকাঁট 
উপন্যাস রচনা করেছিলেন। বৃ্ধবয়সে বন্ধ? রবীন্দ্র- 
নাথের কয়েকটি কবিতার ইংরেজণ তরজমা গ্রন্থাকারে 
প্রকাশ করেন। তাঁর অমর কণশীর্ত ম্বারভাগ্গা মহা- 
রাজের অর্থসাহায্যে শবদ্যাপাতি, ও গগোবিন্দদাস 
ঝা'র পদাবলখর সম্পাদনা ও সগ্কলন প্রকাশ। এই 
গবেষণামূলক কাজের জন্য তাঁর পাশ্ডিত্যের খ্যাতি 
বিস্তৃত হয়। রাঁচত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : পপর্বত- 
বাঁসিনী', “অমরাসিংহ”, "লীলা, এবং জীবন ও 
মৃত্যু । মৃত্যুর পূর্বে মহারাজা মনীল্দ্রচন্দ্র নন্দীর 
ব্যান্তগত সচিব 'ছিলেন। কিছুদিন টাটা কোম্পা- 

নীতেও চাকার করেছিলেন। [৩,৪,৭,২৬,৮৭] 
নগেল্দুনাথ ঘোষ (আগস্ট ১৮৫৪ " ৩.৪.১৯০৯) 

বগুড়া_-পূর্ববঙ্গ। ভগবতচরণ। প্রখ্যাত সাংবাঁদক 
এবং শিক্ষাব্রতী। এন. এন. ঘোষ নামে সৃপাঁরাঁচিত 
ছলেন। কাঁলকাতা ব্রাণ্চ স্কুল বের্মান হেয়ার 
স্কুল), প্রোসডেন্সী কলেজ ও 'বলাতের 'মডূল 
টেম্পল স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ১৮৭৬ খপ. 
ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরেন। আইন ব্যবসায়ে 
অকৃতকার্য হয়ে অধ্যাপনা ও সংবাদপত্র সেবায় আত্ম- 
নিয়োগ করেন। ১৮৮২ খ্টী. মেখ্রোপালিটান ইনু- 
1স্টটিউশনের ধের্তমান 'বদ্যাসাগর কলেজ) অধ্যা- 
পক ও পরে অধ্যক্ষ হন। 'ল 'রাঁভউ' পান্রকা এবং 
ই-শ্ডিয়ান নেশন" নামে ইংরেজ সাপ্তাহক পল্লিকার 
আমরণ সম্পাদনা করেন। তিনি ২০ বছর কাঁলকাতা 
'বশ্বাবদ্যালয়ের সদস্য গছলেন। বাঙালীর মধ্যে 
তাঁনই প্রথম 'বিশববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহত্যের 
প্রধান পরীক্ষক হন এবং নৃতন নিরমানৃযায়ী বিশ্ব” 
বিদ্যালয়ের কর্মনশীতি রচনার দায়ত্ব সংসম্পন্ন 
করেন। ক্দিকাতা গমউনীসপ্যাল কর্পোরেশনের 
কাঁমিশনার এবং কর্পিকাতা পুঁলদ আদালতের 'অবৈ- 
তাঁনক 'বচারপাঁত ?ছিলেন। লর্ড ফার্জনের সময় 



নগেল্দ্রনাথ চদ্বোপাধ্যায় 

অগণতাল্লিক মিউনাসপ্যাল আইনের প্রাতবাদে 
অন্যান্যদের সঙ্গে 'তাঁনও সদস্যপদ বন করেন। 

গিল। শেষ জীবনে "রাধা স্বামী সংসঙ্গ' সম্প্রদায়ে 
বঘোগ দেন। রচিত গ্রল্থ : “কৃষ্দাস পালের জীবন 
আলোচনা", রাজা নবকৃষের জীবনী এবং 4208- 
1717105 ৬৮০1৮ 2] 1700181 'তান ছাত্র-পাঠ্য 

পৃস্তকও কিছ রচনা করোছিলেন। [১,৮,২৬,২৬] 
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় অক্টোবর ১৮৪৩ -জুন 

১৯১৩) বাঁশবোঁড়য়া_ হুগলী । দ্বারকানাথ তর্ক 
চড়ামাণ। ১৮৬২ খু. কফনগর থেকে প্রবোশকা 
পাশ করেন। ছান্রাবস্থায় ব্রাহ্গধর্মের প্রাতি আকৃষ্ট 
হন এবং আঠারো বছর বয়সে ব্রাহ্গসমাজের "আচার্য 
পদ লাভ করেন। ১৮৮৪ খী. তান প্রচারক পদে 
বৃতহন। এককালে ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারক হিসাবে কেশব- 
চন্দ্রের পরই তাঁর নাম করা হত। প্রথম জীবনে 
কিছুদন কৃষ্ণনগরে শিক্ষকতা করেন। ১৮৭৮ খুন. 
সাধারণ ব্রাঙ্গসমাজ প্রাতিষ্ঠায় অন্যতম অগ্রণণ ছিলেন। 
দেশে রাজনোতিক চেতনা সণ্টারকল্পে 'হন্দুমেলায় 
কবদেশপ্রণীত' বিষয়ে বন্তৃতা করেন। 'বিধবা-বিবাহ 
প্রথার সমর্থক 'ছলেন এবং ীনজে উদ্যোগী হয়ে 
কষ্ণনগরে এক বিধবার বিবাহ 'দিয়েছিলেন। 'ভারত- 
সভা” প্রাতষ্তার সময় থেকে রাষ্ট্রগ্রু সরেন্দ্র- 
নাথের ঘাঁনজ্ঞ সহযোগন ছিলেন। ভারত-সভার কাজে 
সরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তান আর্থিক সাহায্য সংগ্রহের 
জন্য ভারতবর্ষের 'বাঁভন্ন প্রদেশে গিয়েছিলেন। 
যুবকদের আধ্যাত্মক উন্নাতির চেষ্টায় স্বগ্রামে "ছাল্র- 
সমাজ” প্রাতষ্তা করেন। বাংলা ভাষায় সার্থক জীবন- 
চারত-রচাঁয়তাদের 'তাঁন অন্যতম পাঁথকৎ। “মহাত্মা 
রাজা রামমোহন রায়ের জশবনচাঁরত এই বিষয়ে 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । রাঁচিত অন্যান্য গ্রন্থ : ধর্ম 
জজ্ঞাসা', “থয়োডর পাকারের জশবনী”, “সাকার 
ও নিরাকার উপাসনা", "অনন্তের উপাসনা, প্রভতি। 
'প্রভাকর', “বঙ্গদর্শন, 'সাধারণণ' প্রভাতি পান্রকাতেও 
“তান রচনা প্রকাশ করতেন। [১,৩,৮,১৪৯] 

নগেম্দনাথ দত্ত ১৮৮৫ - ১১১৮) সুনামগঞ্জ 
-শ্রীহট্র। খ্িরিজাবাব্ নামে সমধিক প্রসিদ্ধ । বাল্য- 
কালে সঙ্গীদের সঙ্গে 'রিভলভার অভ্যাসকালে 

উরুতে গাাঁলাবন্ধ হন। সূনামগঞ্জে আইন পড়বার 
সময় বঙ্গ-ভগ্গ-রোধ আন্দোলনে যোগ দেন । কিছু- 
দনের মধ্যেই 'অনুশশীলন সাঁমাতিতে যোগ দিয়ে 
নজ এলাকায় দলের শাখা স্থাপন করেন। পাঁলসের 
নজরে পড়ায় এ স্থান ত্যাগ করে অন্য কাজ শুরু 
করেন। বিপ্লব? রাসবিহারী বসুর সংস্পর্শে এসে 
উত্তর ভারতে বিপ্লবী দল সংগঠনে প্রধান অংশ 

[ ২৩১ ] লগেম্দুনাথ বস 

নেন। রাসবিহারী বসুর ভারত ত্যাঙ্গের পর সমস্ত 
বিপ্লবী দলকে সংহত করতে প্রাণপণ চেম্টা করেন। 
তাঁর আশা ছিল বিদেশ থেকে প্রোরত অস্মে দেশে 
একাঁদন বিপ্লবী অভ্যুত্থান সম্ভব হবে। ১৯১৫ 
খু, তান ধরা পড়েন। দিল্লী, লাহোর ও বেনারস 
ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর প্রধান ভূমিকা ছিল এইর্প 
প্রমাণ করবার চেস্টা চলে। কিন্তু সরকারের পক্ষে 
েনারস ষড়যন্ত্রের মামলাতেই তাঁকে জড়ানো 
সুবধাজনক হয়। 'বচারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত হন। আগ্রা জেলে আমাশয় রোগে আক্রান্ত 
হয়ে প্রায় বিনা চাঁকৎসায় এই 'বগ্লবীর জীশবনা- 
বসান ঘটে। 1১০,৪২,৪৩,৫9] 

নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১ (১২৫৭-১২৮৯ 

ব.) কাঁলকাতা। 'বাগবাজার আ্যমেচার 'থয়েটার 
০১৮৬৮) প্রাতম্ঠাতাদের অন্যতম । প্রথম সাধারণ 
রত্গালয়েরও তান অন্যতম শ্রম্টা এবং ন্যাশনাল 
থিয়েটারের প্রধান সংগঠক 'ছিলেন। 'বাগবাজার 
আযামেচার কনসাট” নামে একটি কনসার্ট দলও 
1তাঁন গঠন করোছলেন। নাট্যাভিনয়েও খ্যাতি 
অজর্ন করেন। বগ্গরঙ্গমণ্ডে গণাতনাট্যের প্রবতন 
তাঁর প্রধান কাতিত্ব। তাঁর লেখা(2) প্রথম অপেরা 
নাটক “সতী ক কলাঁঞ্কনী?? (১৮৭৪) তৎকালে 
বিপুল জনপ্রিয়তা অন করেছিল। তাঁর অপরাপর 
নাটকের মধ্যে 'মালতশ মাধব, (১৮৭০), 'পাঁরজাত 
হরণ” (১৮৭৫), গগুইকোয়ার নাটক', পণকল্র- 

প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । ১৮,১৪১] 
নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়খ ১২৮৬ -১৩৪১ 

ব.) বারনগর--নদশয়া। বিশ্বাবদ্যালয়ের মেধাবী 
ছাত্র ছিলেন। ১৯০৪ খী, আলাীপুরে ওকালতশ 
ব্যবসায় আরম্ভ করেন। মাঁনকতলা বোমা মামলা 
পাঁরচালনায় ৫১৯০৮) দেশবন্ধ্ চিত্তরঞ্জনের সহ- 
কারী ছিলেন। ১৯২২ খু. সরকারী উকিল নিয্ন্ত 
হন ও চট্রগ্রাম অস্পাগগার আক্রমণ মামলা সহ নানা 

রাজনোতিক মামলায় সরকার পক্ষের হয়ে ওকালাতি 
করেন। কলিকাতা কর্পোরেশনে দেশবন্ধূর সাহায্য 
কাউীল্পিলার নির্বাচিত হন। পশুক্রেশ 'নবারণশ 
সভার কাজে উৎসাহশ 'ছলেন। বীরনগরে সমবায় 
পদ্ধাতিতে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সঙ্গে কাঁষ- 
ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নের প্রচেম্টা তাঁর 
উল্লেখযোগ্য কাজ। জাতিসত্ঘের ম্যালেরিয়া কাঁমি- 
শনের সভাপাঁত ও ইংল্যান্ডের রস ইন:স্টটিউটের 
দরের তাঁর পল্লী স্বাস্থ্য উত্লয়ন পারিকজ্পনার 
প্রশংসা করেছিলেন। [৬] 
নগেজ্ছনাথ বল; (৬.৭.১৮৬৬ - অক্টো, ১৯৩৮) 

কাঁলকাতা। নীলরতন। আদি নিবাস মাহেশ-- 
হুগলশ। বাংলা সাহিত্যে তাঁর সবশ্রেষ্তঠ অবদান 



দগেল্দ্দাথ বপ; [ 

শব*্বকোষ' হেই খন্ডে) ও 'বোর জাতীয় হীতি- 
হাস' সঞ্কলন। দীর্ঘ ২৭ বছর পাঁরশ্রমের পর 
৯৩১৮ ব. বিশবকোষের শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয়। 
শবশ্বকোষ' গ্রন্থটি আরম্ভ করেন সাহত্যসেবী 
রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় এবং প্রথম খণ্ড সম্পাদনা 
করেন তি ভ্রাতা ব্ৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ॥ 
নগেন্দ্রনাথের সাহত্যজশবনকে কাব্যজশীবন, নাট্য- 
জীবন ও এীতিহাসিক জণবন এই তন ভাগে ভাগ 
বরা যায়। প্রথম জীবনে বেনামীতে কাঁবতা 'িলখ- 
তেন। এ সময় 'তপাস্বনণ' ও ভারত" মাসিক 
পল্লিকার সম্পাদনা শুরু করেন। 'িহারীলাল 
সরকারের আগ্রহে “দাঁজপাড়া 'থিয়োন্রক্যাল ক্লাবের 
জন্য 'শঙ্করাচার্য”, 'পাশবনাথ', 'হরিরাজ", 'লাউসেন' 
প্রভীতি কয়েকটি পদ্যগদাময় নাটক রচনা এবং শেক্স- 
পীয়রের 'হ্যামলেট' ও 'ম্যাকবেথ, অনুবাদ করেন। 
ম্যাকবেথের অনুবাদ 'কর্ণবীর' নামে প্রকাশিত হয়। 
১৮৮৪ খুশী, ইংরেজী ও বাংলায় 'শব্দেন্দু মহা- 
কোব' নামে অভিধান প্রকাশ শুরু হলে তাঁনই 
সবপ্রথম তার সঙ্কলনভার গ্রহণ করেন। এই কাজের 
মাধ্যমে আনন্দকৃষ্ণ বসু ও হরপ্রসাদ শাস্তীর সঙ্জো 
ঘাঁনম্ঠভাবে পাঁরাঁচত এবং তাঁদের প্রভাবে এশিয়াটিক 
সোসাইটির সভ্য হন। নাগরাক্ষরে প্রকাঁশত শব্দ- 
কম্পদ্রমের পরিশিষ্ট সঙ্কলন কার্ষে ব্রত হয়েও 
শেষ পর্য্ত 'বশবকোষের কাজের জন্য সে কাজ 
করে উঠতে পারেন নি। ১৮১৪ খশ, এশিয়াটিক 
সোসাইঁটর সভায় বাঙলার বহু এতহাসক তথ্য 
সম্বন্ধে প্রবন্ধাবলী পাঠ করেন। পরে এইগাঁলি 
প্রকাশিত হয়। প্রত্রতাত্ক উপকরণ সংগ্রহের জন্য 
[তনি নানা স্থানে, বিশেষত ও'ড়িশার অনেক তথ ও 
দুর্গম অণুলে গিয়ে বহু শিলালাপ, তাগ্রশাসন ও 
প্রাচীন পাঁথ সংগ্রহ করেন এবং এ সকল স্থানের 
প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে বহ] প্রবন্ধ এবং 'নাগরাক্ষর 
উৎপাঁস্ত' নামে বিস্তৃত ও তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। 
যহাঁদন বঙ্গীয় সাহত্য পারষদের মৃখপন্র 'সাহত্য- 
পরিষৎ পন্লিকা'র সম্পাদক ছিলেন এবং উন্ত পাঁর- 
যদের পক্ষ থেকে পতাম্বর দাসের 'রসমঞ্জরণ”, 
জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল", চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত 

চাষের 'কৃষপ্রেমতরাত্গণণ' প্রভৃতি প্রাচঈন গ্রল্থাদর 
সম্পাদনা করেন। পুরাতত্ত সন্য়, প্রাচীন কশীর্ত 
উদ্ধার ও পুরাতন পাুথ সংগ্রহ তাঁর জীবনের অন্য- 
তম প্রধান লক্ষ্য 'ছিল। তাঁর ব্যান্তগত পথ সংগ্রহ 
সম্বল করে কাঁলকাতা 'বিশবাবদ্যালয়ের বাংলা 'বভাগ 
শুর হয়। রাঁচত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 
'কায়স্থের বর্ণানণয়', শন্যপুরাণণ,। %১৫০৮৪০০- 
$০08০51 5015৩5 0 19520002100, 2090175 

২৩২ ] নগেল্দুবাজা মুস্তোফণ 
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সভার অন্যতম প্রাতম্ঠাতা এবং 'কায়স্থ পন্রিকার 
সম্পাদক 'ছিলেন। ভারতীয় পুরাতত্তে অসাধারণ 
পাণ্ডিত্যের জন্য তান প্পাচ্যাবদ্যামহার্ণব' উপাঁধ 
দ্বারা সম্মানিত হন। [১,৩,৭,২০,২৫,২৬] 

নগেল্দ্রনাথ ভষ্টচার্য (১৮৫৬ - ১৯৩৩) মাঁল- 
পোতা- নদীয়া। উমানাথ। বঙ্গের একজন দিকপাল 
সঙ্গাতজ্ঞ। তাঁর সঙ্গীত-গুরূদের মধ্যে তাঁর পিতা 
অন্যতম 'ছলেন। ধ্রপদ, খেয়াল, ঠুংরি, টস্পা 
প্রভীতি সঙ্গীতের 'বাঁভন্ন দিকে পারদর্শী হলেও 
সুকণ্ঠ নগেন্দ্রনাথ খেয়াল ও টপ্পা অঙ্গের গায়ক- 
রূপেই সমাঁধক প্রাসিদ্ধ। রানাঘাটেই তাঁর সঞ্গীত- 
জীবন কাটে। উত্তরজীবনে 'তাঁন বারাণসীতে, 
নেপাল দরবারে এবং কাঁলকাতা ও বাঙলার "বাভন্ন 
সঙ্গীঁত-আসরে প্রভূত খ্যাত অর্জন করেন। তাঁর 
শষ্যদের মধ্যে নির্মল চটোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ দত্ত 
ও সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য শ্রেষ্ঠ ছিলেন। [৩] 

নগেন্দ্রনাথ সেন (2-আশ্বন ১৩২৬ ব.) 
কালনা- বর্ধমান। কাঁলকাতা ক্যাম্বেল মোডক্যাল 
স্কুল থেকে ডান্তারী পাশ করেও কাঁবরাজঈ মতে 
চাকৎসা শুরু করেন। “কেশরঞ্জন” তৈলের আঁব- 
চ্কর্তা 'হসাবে সমাধক পাঁরচিত হন। বহ কাঁব- 
রাজন গ্রল্থ সঙ্কলন ও বাংলায় অনুবাদ করেছেন। 
রচিত গ্রল্থাবলী : 'রোগিচর্চা” “পাচন ও মু্টি- 
যোগ”, “সাঁচন্র কাবরাজি শিক্ষা", “সচিত্র ডান্তার 
শিক্ষা" "সচিত্র পারিচর্যা শিক্ষাণ। “সচিত্র সমশ্রুত- 
সংহতা' ও প্দ্রব্গূণ িক্ষাণ। কাবরাজ 'বনোদলাল 
সেন ও 'জবাকুসূম তেলে'র আঁবিজ্কারক চন্দ্রাকশোর 
সেন তাঁর নিকট আত্মীয় । [৯,৩] 

নগেন্দ্রনাথ সোম (১৮৭০ - ১৯৪০) সাঁরষা-_- 
হুগলশ। মহেন্দ্রনাথ। 'কাবশেখর, ও 'কাব্যালগ্কার, 
উপাঁধ-প্রাপ্ত ছিলেন। 'বাঁভন্ল সাময়িক পরে তাঁর 
রচনা 'নয়ামত প্রকাশিত হত। মাইকেল মধ্যস্দন 
দত্তের জীবন অবলম্বনে তাঁর রচিত 'মধ্স্মাত, 
একখান শ্রেম্ভ জীবনশ-গ্রন্থ। রাঁচিত অন্যান্য গ্রল্থ : 
ভ্রমণ-কাহিনী--বারাণসণ” ; উল্লেখযোগ্য দু'খানি 
কাবা--প্রেম ও প্রকীতি' এবং "মশানশষ্যা' । পববুধ- 
জননী সভা” তাঁকে 'কাব্যালঙ্কার উপাঁধ প্রথম 
প্রদান করেন। [২৫,২৬] 

নগেল্দ্বালা অক্তোষ্ষণী ১২৮৪ - ১৩১৩ ব.)। 
মাতুলালয় পালপাড়া_হুগলশতে জল্ম। পিতা নৃত্য- 
গোপাল সরকার । স্বামী খগেন্দ্রনাথ মনত মুস্তোফশী। 
ছোটবেলায় কিছুদন প্রাথামক বিদ্যালয়ে ও পরে 
গনজ্ের চেষ্টায় বাংলা, ইংরেজন, গাঁড়শী ও সংস্কৃত 



নজমল হক, সৈয়দ 

শেখেন! বারো বছর বয়স থেকে কাবতা লেখা শুরু 

প্রভীত প্িকাতে প্রবন্ধ িখতেন। রাঁচত গ্রন্থের 
মধ্যে 'র্ম গাথা”, প্রেমগাথা', ব্রজগাথা” 'নারশধর্ম ও 
'ধবলেশবর' ম্াদ্রুত। অমাদ্রুত পুস্তকের সংখ্যা ৮। 
প্রেমগাথা' গ্রল্ধের জন্য “হেয়ার প্রাইজ এসে ফণ্ডের 
অধ্যক্ষগণ কর্তৃক পুরস্কৃত এবং “আময়গাথা, 
গ্রন্থের জন্য 'সরস্বতখ' উপাঁধ প্রাপ্ত হন। [১,৪৪] 

নজমল হক, সৈয়দ (৫.৭.১৯৪১ - ডিসেম্বর 
১৯৭১)। খুলনা জেলার কান্দাপাড়া গ্রামে মাতুলা- 
লয়ে জল্ম। পিতা সৈয়দ এমদাদুল হক 'বাঁশম্ট 
শিক্ষাবদ ও লেখক। ঢাকা 'বশ্বাবদ্যালয়ে পড়া- 
কালে রাজনশীতর সঞ্গে জাঁড়ত হন। মোনায়েম 
খানের 'কনভোকেশন কেসে' তিনি আসামী 'ছিলেন। 
১৯৬৪ খন. রাম্জ্রীবজ্ঞানে এম.এ. পাশ করেন। 
তিনি পাকিস্তানে প্রেস ইন্টারন্যাশনাল-এর চঈফ 
?রপোর্টার এবং কলাম্বয়া ব্রডকাস্টং সাভসের ও 
হংকংশএর এাঁশয়ান নিউজ এজেন্সীর ঢাকাস্থ 
সংবাদদাতা ছিলেন। “আগরতলা মামলা'র পুরো 
প্রাসাঁডং 'তাঁন রিপোর্ট করেছেন। তারপর “আগর- 
তলা মামলা" থেকে মস্ত হবার পর বঙ্গবন্ধু শেখ 
মুঁজবর রহমান যখন অক্টোবর ১৯৬৯ খর. ইউ- 
রোপ ও লশ্ডন সফরে যান তখন নজমূল তাঁর 
একাল্ত-সাঁচব ও একমাত্র সাংবাঁদক হসাবে সঙ্গণ 
হয়োছলেন। ১৯৭১ খুশ. তদানশল্তন পুর্ব" 
পাকিস্তানের মুক্তিযুদ্ধ শুর্ হলে পাক বাহনী 
তাঁকে শেখ মুঁজবরের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানের জন্য 
বহ্ উৎপীড়ন করা সত্তেও তাঁর কাছ থেকে কথা 
আদায় করতে না পেরে তকে হত্যা করে। [১৫২] 

নাঁজব। কাছাড়--আসাম। 'রাগ মারফত, গ্রন্থে 
তাঁর দৃশট গান সঙ্কালত আছে। রাঁচত প্রাসদ্ধ 
কৃষ্ণলশলা-ীবিষয়ক সঙ্গীতের প্রথম পঙক্তি- “কুল- 
মান ডুবাইলেরে বন্ধ... 1৭৭] 

নটবর ঘোষ। বর্ধমান। অক্ষয়কুমার । চাঁব্বশ 
পরগনা অণ্চলের একজন বখ্যাত' কাবয়াল। 'তাঁন 
কাবিগানও রচনা করতেন। তাঁর 'শিতা ব্যঞ্গ-কাঁবতা 
রচনায় দক্ষ 'ছিলেন। জাতিতে গোপ। 1১] 

নদেরচাঁদ পাল। হাটপ্রচন্দ্রপুর- বীরভূম । এক- 
জন পাঁচালকার। ১২৮২ বঙ্গাব্দে তাঁর রাঁচত 
'রামশক” নামক পাঁচালপ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই 
গ্রন্থে 'বালশবধ', “অজামিলোপাখ্যান', "রামচন্দ্র 
বনযাত্রা, পপীতাহরণ” ও প্দাতাকর্ণণ এই পাঁচটি 
পালা আছে। 1১] 

ননদগোপাল মজজদার ১৮১৯৭ - ১১.১৯. 
১৯৩৮) দেবরাজপুর- যশোহর। বরদাপ্রসম্ন ৷ তানি 

[ ২৩৩ ] ননীগ্োপাল অজদার 

১৯১৭ খু, বি.এ. এবং ১৯২০ খন, কাঁলকাতা 
ধবশ্বাঁবদ্যালয় থেকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস 
ও সংস্কাতিতে প্রথম হয়ে এম.এ. পাশ করেন। 
১৯২৩ খী. প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বাত ও গ্রিফথ 
পুরস্কার লাভ করেন। গবেষণার 'বষয়বস্তু ছিল 
প্রাচীন খরোম্ঠী 'লাঁপমালা। ভারতের ইতিহাসের 
বহু উপকরণ-সংগ্রহ এই 'লাঁপর পাঠোদ্ধার দ্বারাই 
সম্ভব হয়েছে । কলিকাতা 'বম্বাঁবদ্যালয়ে চার বছর 
অধ্যাপনার পর ১৯২৫ খ:খ. রাজশাহীর বরেল্দু 
অনুসন্ধান সাঁমাতর অধ্যক্ষ এবং ১৯২৭ খন, 
ভারত;য় প্রক্ততত্ বিভাগের সহকারণ কর্মাধাক্ষ হন। 
১৯২৬ খন. স্যার জন মার্শালের অধশনে গবেষণা 
করেন। ১৯৩০-৩১ খশ. 'সম্ধু প্রদেশে জরীপ 
করে কুঁড়াটি ভগ্নাবশেষ-বহুল স্থান আঁবজ্কার 
করেন। ১৯৩১ খুশ. 'তীন প্রত্ততত্ত বিভাগের পূর্বা- 
গলায় শাখায় স্থানান্তরিত হন। ১৯৩১৯-৩৫ 
খুশ. মধ্যে তান হুগলশ জেলার মহানাদ নামক 
স্থানে, বর্ধমান জেলার দেউলিয়া গ্রামে, বগুড়া 
জেলার অন্তর্গত প্রাচশন পৌন্ড্রবর্ধনের রাজধানশ 
মহাস্থানগড়ের নিকট গোকুল গ্রামের “মে? বা 
“লাঁখন্দরের মেঢ়' দাবিতে ও দিনাজপুরের বাই- 
গ্রামের শিবমন্ডপ 'িবিতে পুরাতত্বের সম্ধানে 
খনন-কার্য চালয়ে গ্প্তযুগের তৈজসপন্লাদি এবং 
বহু প্রাচীন স্থাপত্য ও 'বাবধ প্রত্থতত্বসামগ্রী উদ্ধার 
করেন। ১৯৩৭ -৩৮ খু, বর্ধমান জেলার দ্গা- 
পুর অণ্ুল থেকে প্রাগোতিহাঁসিক যুগের প্রস্তরা- 
যুধের সন্ধান পান। এছাড়া বিহারের চম্পারণ 
জেলার লৌবিয়া-নম্দনগড়ে উৎখনন-কাজ চাঁলয়ে 
বহু প্রত্ববস্তু আবজ্কার করেন। সংপ্রাচীন 'লাপ- 
মালার পাঠোদ্ধারে ও নিভু ব্যাখ্যায় তাঁর অদ্ভুত 
দক্ষতা ছিল। ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ থেকে 
প্রকাশিত ধঞাপগ্রাফিক হীপ্ডিকা' পান্রকায় এবং 

াপিতত্তের নিজস্ব ব্যাখ্যা, মন্তব্য ও অনুবাদসহ 
গবেবণামূলক প্রবন্ধাঁদ প্রকাশ করে দেশীয় ও 
গবদেশীয় পশ্ডিত-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 
স্যার জন কামিঙ্স কর্তৃক সম্পাদিত 7২৮$৩৪1:0৪ 
[12012+5 1১851 নামক গ্রন্থের 4215-71500110 20৫ 

77০010-131510110 05111256101” শাশর্যক অধ্যায়াট 

তাঁরই রচনা । তাঁর রচিত 4650010790010 01 900” 

নামক গ্রম্থটি প্রত্ততত্ব বিভাগের একাঁট 'বিবিরণশ 
(779179105) রূপে ১৯৩৪ খশ. প্রকাশিত হয়। 
তা ছাড়া প্রক্কতত্ববিষয়ে অপর একাঁট গ্রন্থে 'তাঁন 
সম্মাট অশোক থেকে শকক্ষত্রপ নহপালের সময় 
পবন্তি ব্রাহ্মপীলাশপর গাঁতপ্রকাতি নিধারণ করেন। 



ননীগোপাল নখোপাধ্যায় 

গ্রন্থখানি স্যার জন মার্শাল রচিত 4711010000061005 
9£ 5200 গ্রন্থের অংশ [হিসাবে ভারতাণয় প্রত্বতত্ত 
বিভাগ কর্তৃক তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাঁশত হয়। 
তিনি বাংলা ভাষার বিশেষ অনূরাগণ িলেন। 
বাংলা সাময়িক পন্রিকাঁদিতে তাঁর রাঁচত বহ প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়োছিল। ১৯২০ খ, 'তাঁন কাঁলকাতা 
এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য ও ফিছাাদন কার্য- 
নির্বাহক সামাতির সদস্য ছিলেন এবং ১৯৩৬ 
খ7ী, তার ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯৩৫ খুখ, 
তিনি কলিকাতাস্থ ইণ্ডিয়ান মিউঁজয়মের প্ররতত্ব 
বিভাগের কর্মাধ্ক্ষের পদ লাভ করেন। ১৯৩৭ 
খএী. প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের পাটনায় 
অনুষ্ঠিত আধবেশনের ইতিহাস শাখার তান সভা- 
পৃতিত্ব করেছিলেন। িম্ধুসভ্যতা বিষয়ে তাঁর 
গবেষণাসমূহ অতাঁব মল্যবান। ১৯৩৮ খপ, 
দ্বিতীয়বার সষ্ধ্প্রদেশের দাদু জেলায় অনু- 
সম্ধানের সময় উপজাতীয় হুর দস্যু কর্তৃক নিহত 
হন। [১,৩,১৪৯] 

ননশগো দঃখোপাধ্যা় ৫১৮৯৫ -)। 
বিস্লবী নেতা জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের শিষ্য । ফেব্রু- 
য়ারী ১৯১১ খু, গোয়েন্দা আফসার ডেনহামকে 
হত্যার জন্য নির্বাচিত হয়ে ভুলক্রমে অন্য এক 

সাহেবের গাড়ীতে বোমা ছংড়ে পালাবার সময় ধরা 
পড়েন। বিচারে ১৪ বছর দ্বীপাল্তর দণ্ডে দাণ্ডত 
হয়ে আন্দামানে প্রেরিত হন। কিশোর ননশশোপাল 

অনশন ধর্মঘটে যোগ দেওয়ায় বহদন তাঁকে দাঁড়া- 
হাতকড়িতে ঝাঁলয়ে রাখা হয়। ১৯২০ খশ. মস্ত 
হয়ে প্রথমে কংগ্রেস ও পরে শ্রামক আন্দোলনে 
যোগদান করেন এবং জামশেদপূর কারখানায় চাকরি 
নিয়ে সেখানকার শ্রমিকনেতা হন। কংগ্রেসে সুভাষ- 
চন্দ্রের সমর্থক ছিলেন। ভারত স্বাধীন হবার আগেই 
মারা যান। [৩,১৩৯] 

ননীবালা দেখণ (১৮৮৮- ১৯৬৭ 2) বালখ-_ 
হাওড়া । সর্ষকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। এগারো বছর 
বয়সে বিবাহ হয় এবং যোল বছর বয়সে [বিধবা 
হয়ে পতৃগৃহে ফিরে আসেন। প্রথম 'বশ্বযৃদ্ধকালে 
ভারতে ধগ্ান্তর দলের বিপ্লব কর্মোদ্যোগের 
সময় [তিনি সম্পর্কে শ্রাতুষ্পু অমরেন্দ্র চট্টো- 
পাধ্যায়ের কাছে 'বিস্লবী মন্দে দশক্ষা নেন। ১৯১৫ 
খু, একবায় আলশীপুয় জেলে আবন্ধ এক রাজ- 
বন্দীর 'নিকট থেকে গৃপ্ত-সংবাদ আনার জন্য 
তান এ বন্দীর শ্প সেজে পীলসের চোখকে 
ফাঁক 'দয়ে সেখানে গিয়ে দেখা করোছলেন। 

[ ২৩৪ ] ননশলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, 

কখনও বা তান পলাতক আসামীদের গনরাপদ 
আশ্রয়দানের জন্য গৃহকন্ীর বেশে দন কাটিয়েছেন। 
পুঁলিসের সন্দেহ-্দৃম্টি তাঁর ওপর পড়লে তিন 
পেশোয়ারে চলে যান। সেখানে কলেরা রোগে শহ্যা- 
শায়ী অবস্থায় পুীলস তাঁকে গ্রেশ্তার করে কাশ' 
জেলে নিয়ে আসে। সেখানে তাঁর ওপর অকথ্য 
অত্যাচার চাঁলয়ে কথা আদায়ের চেস্টা' চলে, কিন্তু 
গবফল হয়ে প্যালস তাঁকে কাঁলিকাতা প্রোসিডেল্স* 
জেলে পাঠিয়ে দেয়। এবার তান অনশন শুরু 
করেন। দক শর্তে অনশন ত্যাগ করবেন জিজ্ঞেস 
করলে তার উত্তরে ইংরেজ প্যীলস আঁফসারের 
কথায় এক দরখাস্তে 'তাঁন লেখেন বে বাগবাজারে 
শ্রীরামকৃফ পরমহংসদেবের পত্নীর কাছে তাঁকে রাখা 
হলে থাবেন। কিন্তু সাহেব আফসার সেই দরখাস্ত 
পড়ে ছিড়ে ফেলেন। এইভাবে দরখাস্তের অপমান 
করায় ননীবালা সাহেবকে চড় মেরে প্রাতশোধ নেন। 
এরপর তাঁকে ১৮১৮ খঃপজ্টাব্দের ৩নং রেগদলেশনে 
প্রোসডেল্সী জেলে স্টেট 'প্রজনার হিসাবে আটক 
রাখা হয়। বাঙলার 'তানই একমার মাহলা স্টেট 
ধপ্রজনার। ২১ ধদনের দিন তান অনশন ভঙ্গ 
করেন। ১৯১৯ খশ. ম্ান্তলাভ করেন এবং শেষ 
জীবন সগৌরবে দারদ্যের মধ্যে কাটান। [২৯] 

ননশীমাধৰ চৌধ্রশ ৫১৮৯৬ ১-৩.৪.১৯৭৪) 
হারপুর-পাবনা। 'বাশিন্ট গবেষক ও গ্রল্থকার। 
ইংরেজীতে এম.এ. ।॥ ১৯৫৪ খখ, পর্যন্ত সরকার 
চাকার করার পর প্রায় ১৪ বছর গরপন কলেজে 
ইংরেজশ সাঁহত্যের অধ্যাপনা করেন। 'সবৃজপন্রে্র 
লেখক হিসাবে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের শুরু ॥ 
পরে 'বিভন্ন পর্পপাত্রকায় ইংরেজ ও বাংলায় বহ্ 
গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখেন। তান বাঙলার রাজ- 
নোৌতিক ইতিহাসের পটভূঁমিকায় আট খণ্ডে এক- 
খানি উপন্যাস রচনা করেন। মূল ফরাসী থেকে 
[তান মোপাশার ছোটগল্প ও রুশোর সোশ্যাল 
কনষ্রযাক্ট” বাংলায় অনুবাদ করেন। "ভারতবর্ষের 
আদবাসণর পরিচয় নামক গ্রন্থের জন্য তানি 
রবান্দ্র পুরস্কার লাভ করেন (১৯৭০)। তাঁর লেখা 
অনেকগুঁল ছোটগল্পও আছে। 1১৬] 

ননগলাল দে। আগ্নমল্লে দখক্ষিত ছিলেন 
১৯১১৪ খ7ী. চন্দননগরে প্রাতষ্ঠিত প্রবর্ক সম্বোর 

অন্যতম প্রাতিষ্তাতা। [৮২,১৪৬] 
ননশীলাল বঙ্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৬ -?) বাঁড়শা- 

বেহালা- চাব্বশ পরগনা । বাঁড়শা উচ্চ বিদ্যালয় 
থেকে প্রবোশকা পাশ করে কিছুকাল ভবানপপূর 
লপ্ডন মিশনারী কলেজে পড়েন। ১৮৭৭ খঃখ, 
আইন পড়ার জন্য এলাহাবাদ ষান এবং সেখান 
থেকে আইন পরাক্ষার় উত্তীর্ণ হয়ে মিজগপুকে 
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ওকালাতি আরম্ভ করেন। পরে ১৮৮৭ খু. মৈন- 
পুরীর স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে সেখানে আইন ব্যবসায়ে 
খ্যাতমান হন। তান সাহত্যচর্চাও করতেন। 

ও পতাকা" প্রভাতি সংবাদপন্রে রচনা ও কাঁবতা 
প্রকাশ করতেন। রাঁচত গ্রন্থ : “অমৃতপুলিন', 
'ঘুগল প্রদণপ" প্রভাতি । বিধবা-ীববাহ সম্বন্ধে তাঁর 
রচত ইংরেজী প্রবন্ধ বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। 
মৈনপুরশীতে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের একজন 'বাঁশম্ট 
ব্যান্ত ছিলেন। 1১] 

ননশলাল বঙ্গ (১৮৮৭ -2) বেণীপুর- চব্বিশ 
পরগনা ৷ নাম বাঙালশী আস-খেলোয়াড়দের অন্যতম। 
আব্বাস নামে এক ওস্তাদের কাছে লাঠিখেলা এবং 
[শবনারায়ণ পরমহংস নামে এক রাজপুতের কাছে 

গঠন করে সেখানে আস ও লাঠি খেলা শেখাতেন। 
[২৬] 

নন্দকুদার দে ১৯১৮- ২৭.৯.১৯৪৩)। 
দিবতীয় িশবযুদ্ধের সময় চতুর্থ মাদ্রাজ উপকূল 
প্রাতরক্ষা বাহনীর মধ্যে বিদ্রোহের সূচনা দেখা 
দলে সামারক পুলিস ১৮.৪.১৯৪৩ খ, নল্দ- 
কুমার সহ ১২ জন সৈনিককে গ্রেপ্তার করে। &.৬. 
১৯৪৩ খু. সামারক আদালতের বিচারে তাঁদের 
মধ্যে নন্দকুমার ও আর ৮ জনের প্রাণদণ্ড, ২ জনের 
যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং একজনের ৭ বছর সশ্রম 
কারাদণ্ডাদেশ হয়। নন্দকুমার ও এ ৮ জন “বন্দে 
মাতরম এবং 'জগ্লাহন্দ' ধ্যান সহ মাদ্রাজ দুর্গে 
ফাঁসিতে প্রাণ উৎসর্গ করেন। [৪২,৪৩,৯৩৯] 

নন্দকুমার ন্যায়চণ্ঠ; (১৮৩৫ - ১৮৬২) নৈহাটি 
--চাঁষবশ পরগনা । রামকমল ন্যায়রত্ব । বাল্যকালে 
মাতামহ রামম্যাশক্য 'বিদ্যালগ্কারের কাছে ন্যায়শাস্ম 
পড়েন। পাশ্ডিত্যের জন্য নন্যায়5ণ উপাঁধ লাভ 
করেন। 'বাঁভন্ল তর্কসভায় নবদ্বীপে শিক্ষাপ্রাপ্ত 

বড় বড় পাঁণ্ডতদের পরাস্ত করে 'তকরিক' উপাধি 
পান। পাশ্ডিত ঈশবরচন্দ্রের চেষ্টায় সংস্কৃত কলেজের 
অধ্যাপক হন ৯৮৫৬ -৬০)। ১৮৬১ খ্ী. কান্দী 
স্কুলে হেডপাণ্ডিতের কাজ 'নিয়ে যাবার পর যক্ষনা- 
রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। [২৬,২২৮] 

নন্দক্ষুমার রায়। তাঁর রাঁচিত 'আভিজ্ঞান শকুন্তলা? 
সম্বন্ধে ব্রজেল্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন--“লেবে- 

ডফের অনুদিত নাটাগ্রজ্থ এবং পবদ্যাসন্দরের কথা? 
ছাঁড়য়া দিলে, যতদূর জানা গিয়াছে, গৌরীভা 
গ্রামের বৈদ্য নন্দকুমার রায়ের নাটকিই প্রথম 
আভিনীত বাংলা নাটক।” প্রকাশকাল- আগস্ট 

[ ২৩৪ ] নন্দকুমার রাক্ধ 

১৮৫৫, আভনয়-_ আশুতোষ দেবের বাড়তে ৩০ 

জানুয়ারী ১৮৫৫ খী.। এই নাটক আভিনয়ে 
পরবতর্শ জীবনের বিখ্যাত ব্যন্তি শ্রহ্মানন্দ কেশব- 
চন্দ্র “স্টেজ ম্যানেজার, ছিলেন। তান পুরাতন, 
প্রসঙ্গ'-এর রচয়িতা বাপিনাবহারী গুপ্তর মাতা- 
মহ। [৪০১৪৫] 

নন্দকুমার রায়, দেওয়ান। চুপ বর্ধমান । ব্রজ- 
দিশোর। চুপীর রায়বংশ বংশানক্রমে দেওয়ানীর 
কাজ করতেন বলে 'তাঁনও দেওয়ান বলে পাঁরাঁচত। 
একজন খ্যাতনামা শ্যামাসঙ্গীত-রচাঁয়তা। তাঁর 
পিতা এবং কাঁনম্ঠ ভ্রাতা রঘুনাথও সঙ্গত-রচনায় 
প্রাসাদ্ধলাভ করেছিলেন। 1১] 

নল্দকুমার রায়, মহারাজ (১৯৭০৫ ট- ৫.৮. 
১৭৭৫) ভদ্রুপুর--বীরভূম । পদ্মনাভ। বহরমপুর 
_মাশদাবাদে মার্শদকুলী খাঁর আমিন 'ছিলেন। 
নন্দকুমার ফারসী, সংস্কৃত, বাংলা এবং পিতার 
রাজস্ব-সংক্রান্ত কার্জ শিখে আলশবর্দীর আমলে 
দহজালি ও মাহযাদল পরগনার রাজস্ব আদায়ের 
আমীন ও পরে হুগলখর ফোজদারের দেওয়ান 
পদে 'নযুন্ত হন। সিরাজের রাজত্বকালে তাঁর আচরণ 
সন্দেহের উধের্ব ছিল না, বরং চম্দননগর ইংরেজ 
আঁধকৃত হওয়ার ব্যাপারে তাঁর যোগসাজশ 'ছিল। 
পলাশশর যুদ্ধে সিরাজের পতনের পর নন্দকুমার 
নানা উচ্চপদে নিযুন্ত হন। বর্ধমানের খাজনা 
আদায়ের কর্তৃত্ব নিয়ে হেস্টিংসের স্পো বিরোধের 
সূত্রপাত হয়। হেবস্টংস তখন কোম্পানীর রোঁসি- 
ডেন্ট। এই সময় মীরজাফর ইংরেজদের বিরুদ্ধে 
ষড়যন্্ শুরু করলে নন্দকুমার সহায়তা করেন। 

1ল্তু মীরজাফর পদছ্যুত ও মীরকাশিম নবাব হন। 

এই সময় নন্দকুমার সম্ভবত কারারদ্ধ হয়োছলেন। 
মশরজাফর দ্বিতীয়বার নবাব হলে ম্যান্ত পেয়ে 
দেওয়ান িনযুস্ত হন এবং মশীরজাফরের সুপারিশে 
দিল্লীর বাদশাহ তাঁকে 'মহারাজ' উপাধিতে ভূষিত 
করেন। মশরজাফরের মৃত্যুর পর তানি ক্ষমতাচ্যুত 
হন। এই সময় কোম্পানী কুকি নিষান্ত রেজা 
খাঁর অত্যাচারে বাঙলা ঘোরতর দুর্দশায় পাঁতিত 
হয়। রেজা খাঁর বিরুদ্ধে বহু অত্যাচারের প্রমাণ 
সংগ্রহ করে নন্দকুমার এবং অন্যান্যরা বিলাতে 
দরখাস্ত করেন। ফলে রেজা খাঁ পদচ্যুত হন 'কিল্তু 
নন্দকুমার পূর্বক্ষমতা না পেয়ে হেস্টিংসের উৎকোচ- 
গ্রহণ ইত্যাদি দূর্শীতি কোম্পানীর শোচরে আনেন। 
এতে ক্ষুব্ধ হয়ে হেস্টিংস প্রাতিশোধ নেবার জন্য 
জঘন্য রাজনোৌতিক ষড়যল্ম করে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে 
বৃলাকিপ্রসাদ নামে এক ব্যান্তর দা জাল করার 
আঁভযোগ করেন। প্রধান বিচারপাঁতি ইলাইজা ইম্পে 
হেস্টিংসের বধু) আইনের রীতিনীতি পরিত্যাগ 
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করে নন্দকুমারের ফাঁসর আদেশ দেন (১৬.৬. 
১৭৭৫)। বর্তমান কলকাতা রেসকোর্সের কাছে 

মোড়ে এই দণ্ডাজ্ঞা কার্যকরণ হয় 
৫.৮.১৭৭৫)। ভারতে ইংরেজ শাসনের ইতিহাসে 
এটি অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ ঘটনা এবং ইংরেজের 
বেআইনশ বিচারের এটি একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 
নন্দকুমার নিম্ভাবান ত্রাহ্মণ এবং তৎকালীন রাজ- 
নীতিতে অত্যন্ত ক্ষমতাশালন ব্যাস্ত ছিলেন। [১, 
হ১৩,২৫,২৬] 

. নম্দলাল গযহসরকার (? - ৮.৮.১৯৩৩) কালণী- 
'ঘাট-কনিকাতা । বহু ভাষাবদ পাঁণ্ডত ও খ্যাত- 
নামা আইন-ব্যবসায়শ। তান কালনঘাট উচ্চ ইংরেজী 
বিদ্যালয়ের সম্পাদক ও পরে সভাপাতি এবং বহুদিন 
বৌদ্ধধ্মাঞ্কুর ও ভারতাঁয় জ্যোতার্বদ সমাজের 
সভ্য ছিলেন। [৯] 

নম্দলাল চৌধ্যরশী। 'সউড়ী- বীরভূম । খ্যাত- 
নামা কবিগ্কান-রচায়তা। “খোঁড়া নন্দ' নামেও পাঁর- 
গচত 'ছলেন। [১] 

নঙ্দলাল দে। এম.এ. ও বি.এল. পাশ করে 
বেঙ্গল জুডিসিয়াল সার্ভসে যোগদান করেন। 
রাচিত গ্রন্থ : 40৬11152150] 1 [170121, 

£8190109] 1010001815 02 8191506&6215- 

01658] 10019” (1:90490)। [8] 

নল্দলাল বস;১ (২৪.১২.১২৫৩ -১৪,২, 
১৩১০ ব.১) বাগবাজার । মাধবলাল। 

ওঁরয়েন্টাল সোমনারীতে উধর্বতম শ্রেণী পর্যন্ত 
পড়েন। পরে স্বগৃহে অধ্যাপকের 'নকট ভারতনয়্ 
দর্শনশাস্তের আলোচনায় ব্রতণ হন। প্রতশচ্যের 
প্রভাব আমাদের জাতীয় জীবন গঠনের সহায়ক 
নয় ভেবে সাধারণের উপযোগশী করে হিন্দুধমের 
মূজলতত্বগুলি সংগ্রহ ও প্রকাশ করে বিনামূল্যে 
গবধতরণ করেন। কায়স্থ-সমাজের উন্নয়নকল্পে তান 
কায়স্থকুলরক্ষিণী সভা" প্রাতম্ঠা এবং ১৯২০ খু. 
'কায়প্থকারিকা, গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এ ছাড়াও 
বহুবিধ দান এবং আর্তের সেবামূলক কাজের সঙ্গে 
যা্ত ছিলেন। 1১,৫] 

নন্দলাল বপ২। অনুমান ১৮৬৪ খু, কাঁল- 
কাতা থেকে চন্দননগর গিয়ে বসবাস শুরু করেন। 
ফরাসশ ভাষায় বিশেষ ব্যৎপন্ধ 'িলেন। ফাদার 
বারের সঙ্গে পরামর্শ করে বাংলা থেকে ফরাসণ 
ও ফরাসী থেকে বাংলা দুশট আভধান সঙ্কলন 
শুরু করেছিলেন, 'কিল্তু শেষ করতে পারেন 'নি। 
চল্দননগর সেন্ট মোৌরস ইনস্টিটিউশন বেত'মান 
দুগ্লে কলেজ) ও হাসপাতাল প্রাতষ্ঠার় 'বশেষ 
সাহাধ্য করেন। তাঁর রাঁচত ্কুলপান্য গ্রন্থ : ফরাসি 
বর্ণ পাঁরিচয়। ও “ফরাসী ব্যাকরণ । [১] 

[ ২৩৬ ] নন্ছ্লাল বস; 

নমন্দলাল বস; ৩ (৩.২.১৮৮৩ - ১৬,৪,৯১৯৬৬)। 
পূর্ণচন্দ্র। পিতার কর্মথল মুক্ছোর-খজাপদরে তাঁর 
জল্ম। আদ 'নবাস তারকেশ্বরের 'নিকট জেজর 
গ্রাম। দবারভাঙ্গায় ছান্রজীবন শুরু । পরে ১৬ 
বছর বয়সে কাঁলকাতায় সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলে 
নিয়মিত পড়াশুনা করেন। কোনাঁদনই প্রচালিত 
ধারার শিক্ষায় মন ছিল না। ছোটবেলায় কমোরদের 
দেখাদোখি মর্ত গড়ার চেষ্টা করেন। ২০ বছর 
বয়সে এন্ট্রাপ পাশ করলেও এফ.এ. পাশ করা 
হয়ে ওঠে নি। কলেজের বই কেনার টাকা দিয়ে 
1তাঁন সামায়ক পন্র, র্যাফায়েল ও রাঁববর্মার ছাঁব 
কনতেন। 'পিসতুতো ভাই অতুল 'মিন্র আট” স্কুলের 
ছাত্র ছিলেন৷ তাঁর পরামর্শে নন্দলাল জের আঁকা 
মৌলিক ও নকল-করা ছাব নিয়ে অবনপন্দ্রনাথের 
সঙ্গে দেখা করেন এবং 'প্রীল্সপ্যাল হ্যাভেল 
সাহেবের সামনে ণসাদ্ধদাতা গণেশ" এসকে আর্ট 
স্কুলে প্রবেশাধিকার পান। ছাল্রাবস্থায় আঁকা, উত্তর- 
কালে বিখ্যাত ছবির নাম 'শোকার্ত ?সদ্ধার্থ,, 
'সতাঁ” শঁশবসতট”, 'জগাই-মাধাই”, কর্ণ”, 'ারুড়- 
সতম্ভতলে শ্রীচৈতন্য', 'নটরাজের তাণ্ডব" "ভীব্মের 
প্রাতিজ্ঞা* ইত্যাঁদ। স্কুলে পাঁচ বছর 'শখে ব্ণস্ত 
লাভ করে আর্ট স্কুলের শিক্ষকতা না নিয়ে, জোড়া- 
সাঁকোয় অবনীন্দ্রনাথের বাড়তে 'তন বছর 'িল্প- 
চচ্চ করেন। ভাগনী নবোঁদতার বইয়ের শিন্ন- 
সঙ্জাকর ছিলেন। একট প্রদর্শনীতে ৫০০ টাকা 
পুরস্কার পেয়ে ভারত ভ্রমণে বের হন। সম্ভবত 
লোঁড হেরিংহ্যামের সহকারিরূপে অজল্তা গুহা- 
চিত্রের নকল করার কাজ করেন ০১৯১০)। ১৯১১৪ 
খন. শাঁন্তাঁনকেতনের কলাভবনে যোগদান করেন। 
কিছা্দিন পরে অবনদন্দ্রনাথের ভারতশয় প্রাচ্য কলা- 
মণ্ডলশতে ফিরে যান। অবশেষে ১৯২৩ খু, 
পাকাপাঁকভাবে কলাভবনে কর্মরত থাকেন। ইতো- 
মধ্যে আচার্য জগ্রদীশচন্দ্রের আহবানে 'বসু বিজ্ঞান 

বাঁড়তে 

জাপান ও দ্বীপগয় ভারত পঁসংহল সমেত) পারি- 
ভ্রমণ করেন। মহাত্মাজশীর আহ্বানে লক্ষে], ফৈজ- 
পুর, ও হরিপুরায় ১৯৩৫ - ৩৭) কংগ্রেস আধ- 
বেশন উপলক্ষে ভারতাঁশজ্প প্রদর্শনী সংগঠন 
করেন। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের "ডন্রেট' (৯৫০), 
বিশবভারতণর “দোশকোত্ম' 0১৯৫৩), কাঁজিকাতা 
বশ্বাবদ্যালয়ের শডলট' উপাধি ও দাদাভাই 
নৌরজা স্মৃতি পৃরস্কার প্রাপ্ত হন। রাঁচিত গ্রল্থা- 
বলীর মধ্যে ণশজ্পচচণ ও বপাবলপণ' বিখ্যাত । 
তিনি রবীন্দ্রনাথ ও শেখ তর বহু গ্রল্ধের 



নন্দলাল শণল 

[চিত্রালঙ্করণ করেন । কলাভবনে বাসকালে বাগগূহার 
নষ্টপ্রায় চিন্ত উদ্ধারের চেষ্টায় বান। অস্থায়ী কংগ্রেস 
মণ অলঙ্করণে ৮৩টি পট আঞ্কত করেন। এঁ পট 
হারপুরা পট নামে বখ্যাত। এককালে অর্থো- 
পানের জন্য কালশঘাটের পটের মত রঙনন পটের 
সাহায্যে শিষ্পস্যাম্ট করে রামায়ণ-কথার রূপ দেন। 
পারণত বয়সে (১৯১৪৩) বরোদারাজের কার্ত- 
মান্দর চিন্র শোভিত করেন। শ্রীনকেতন ও শাল্তি- 
[নিকেতনের গ্রল্থাগারে এবং চীনা ভবনেও 'শল্পণর 
ভাত্তচিনতত আছে। স্বাধন ভারতের সাবধান 
গ্র্থও নন্দলালের চনে ও শনরেশে অলঙ্কৃত। 
১৯১৫৪ খুন. ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মাঁবভূষণ' 
উপাঁধ-ভূষিত হন। 'উমার ব্যথা', “উমার তপস্যা' 
পণপাণ্ডবের মহাপ্রস্থান”, প্রত্যাবর্তন, প্রভৃতি তাঁর 
বিশিষ্ট শজ্পসৃম্টি। অবনবন্দ্রনাথ ও নন্দলাল পর- 
পরের পাঁরপূরক। এই গুরু-শিষ্যের সাহাষ্যেই 
ভারতশয় শচন্রজগতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সুস্থ 
সমন্বয় রূপাঁয়ত হয়েছে। [৩,২৬,৩৩] 

নল্দলাল শীল ফেব্রুয়ারী ১৮৬৯ -? ) বাঁড়শা 
বেহালা । নিজাম এস্টেটের আযকাউন্ট্যান্ট-জেনারেল 
এবং 'িকানশর এস্টেটের স্পেশ্যাল ফাইন্যান্স আঁফ- 
সার 'ছিলেন। বাঁঞ্কমচন্দ্রের “কৃষ্ককান্তের উইলে'র 
উর্দু অনুবাদ “বরোগ' গ্রন্থের রচাঁয়তা। [8] 

নফরচন্দ্র কুণ্ডু 02-১৯০৭) ভবানীপুর 
কাঁলকাতা । শ্রামকের প্রাণরক্ষা করতে প্রাণ 'দয়ে 
অমর হয়েছেন । ড্রেনের মধ্যে দু'জন শ্রমিক 'বিষান্ত 
গ্যাসে আটকে পড়ে। আফস যাওয়ার সময়ে এ 
দৃশ্য দেখে তিনি তৎক্ষণাৎ তাদের উদ্ধার করার 
চৈষ্টায় ড্রেনে নামেন এবং সেখানে বিষান্ত গ্যাসে 
*বাসরুদ্ধ হয়ে প্রাণ হারান। তাঁর স্মরণে এ স্থানে 
ফর কুণ্ডু লেন নামে একাঁট রাস্তা ও একাঁট 
স্মীতিস্তম্ভ নার্মত হয়। [২৬] 

নফরচন্দ্র পাল চৌধ্যরী (১২৪৫/৪৬ - ১৯৩৪০ 
ব.) নাটদহ- নদীয়া । নদীরা জেলার প্রভূত উন্নাতি- 
সাধন করেছেন। রানাঘাট থেকে কৃষফনগর পর্যন্ত 
রেলপথ নির্মাণ প্রধানত তাঁরই কশীর্ত। নদীয়ার 
নশীলকরদের সঞ্গে বহাঁদন সংগ্রাম করে জামদারীর 
কিছু অংশ উদ্ধার করেন। 'ত্রটিশ ই্ডিয়ান আসো- 
1সয়েশনের একজন 'বাঁশম্ট সভ্য ছিলেন । কাঁলকাতা 
প্রোসডেন্সী কলেজ-ভবন-শীর্ষের ঘাঁড় তাঁরই অর্থে 
নীর্ঘত। 1৫] 

ন্বকাল্ত চট্টোপাধ্যায় অক্টোবর ১৮৪৫ - সেপ্টে 
বর ১৯০৪) পাশ্চমপাড়া--ঢাকা। কাশীকাল্ত। 
১৮৬১ খু, প্রবোশিকা পাশ করেন। সম্ভবত 
১৮৬৪ খত, তিনি শিক্ষকতা কর্মে ব্রতী হন। 
'বাভিত স্কুলে কাজ করার পর ১৮৭৮ খী. ঢাকা 

[২৩৭ ] নবকৃক দেখ 

জগন্নাথ স্কুলে আসেন। পরে ১৮৮৭ খুশ. এই 
স্কুলাঁট জুবিলী স্কুল নামে আঁভাহত হয়। ১৮৬৯ 
খী. কয়েকজন বন্ধুর সঞ্গে কেশব সেনের প্রভাবে 
ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে পৈতৃক সম্পান্ত থেকে বাঁঞ্চত 
হন। তান "কা শুভসাধিনী সভা", 'বাল্যাববাহ্ 
নিবারণ সভা", 'অন্তঃপুর স্বীশিক্ষা সভা”, "ডাকা 
ষুবতন বিদ্যালয়', শপপলস্ আসোসিয়েশন, প্রভীত 
প্রতিষ্ঠান এবং 'শুভসাধিনন', বান্ধব, ও 170৩ 
1:85 পান্রকার সঙ্গে যুস্ত 'ছিলেন। ঢাকার ইডেন 
ফিমেল স্কুল প্রাতষ্ঠায় তান প্রধান উদ্যোন্তা ও 
প্রথম সেক্রেটারী 'ছলেন। বহাববাহ 'নবারণ 
প্রচেষ্টায় তাঁর ভ্রাতা শীতলাকান্ত তাঁকে সাক্রয়- 
ভাবে সহায়তা করতেন। তাঁর রাঁচিত গ্রন্থাবলশর 
মধ্যে কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক এবং 'বাভন্ন লোকের 
জীবনী ও সরল গৃহচিকিৎসা-গ্রল্থ উল্লেখযোগ্য। 
'সঞ্গীত মুনক্তাবলন নামে বাংলা পারমার্থক 
সংগীতের একাঁট সংগ্রহ-পুস্তক তিন খণ্ডে প্রকাশ 
করেন। [১,৮] 

নবকুমার চক্রবর্ণ। ১৮৩৩ খু. পাক্ষিক 'দিব- 
ভাষিক পাব্রকা পবজ্ঞান সারসংগ্রহ'গ্জর অন্যতম 
সম্পাদক ছিলেন। 19] 

নবকৃষ। ঘোষ €(২৯.৮.১৮৩৭ -?) পাথাীয়া" 
ঘাটা-_কিকাতা। কৈলাসচন্দ্র। শাঁরয়েন্টাল সেমি 
নারী ও স্বগৃহে ক্যাপ্টেন পামারের নিকট শিক্ষা- 
প্রাপ্ত হন। ইংরেজশতে কাঁবতা রচনা-শাস্তর জন্য 
পামার সাহেব তাঁকে "বাঙলার তরুণ পোপ নামে 
আঁভাঁহত করেন। 'উইলো ড্রপ" পহম্ টু দন 
এবং ১৮৭৫ খর. ইংল্যান্ডের যুবরাজের ভারত 
আগমন উপলক্ষে লেখা ণদ ওড ইন ওয়েলকাম 
টু প্রিল্স আালবার্ট কাঁবতাগ্বাল বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । 'রাম শর্মা, ছদ্মনামে লিখতেন । ইধাঁলশ- 
ম্যান”, 'রেইস', “রেইয়ার,, 'মুখার্জীস ম্যাগাজন', 
ইপ্ডিয়ান 'মরর' প্রভাতি পান্রকাগুিতে সরকারের 
সমালোচনা করতেন। তাঁরই রচনার জন্য ১৮৬৬ 
খ্ী, গাঁড়শার দুভিক্ষের সময় সরকারের টনক 
নড়ে। সে যুগের রাজনোতিক আন্দোলনে “ভার্না- 
কুলার প্রেস ত্যান্', ণমউনিাসিপ্যাল 'বিল' ইত্যাদির 
প্রাতবাদে ও "ইলবার্ট 'িবলে'র সপক্ষে কলম ধরে- 
গছলেন। 'ব্রাটশ পণ্য ব্যবহারের বিরোধী 'ছিলেন। 
রাঁচিত গ্রল্থ : 'জ্যোতিষপ্রকাশ' বোংলা ভাষায় প্রথম 
জ্যোতিষ গ্রন্থ), 4৯ 85015 ০০ 20150013558 

ঢ1051805 0£ 0189০127706, 70103 ০৫ 8910) 

9 প্রভাতি। [১,৪১৮] 
নবকৃ্ দেব (১৭৩৩ - ২২.১১.১৭৯৭) শোভা- 

বাজার--কিকাতা। রামচরণ। শোভাবাজার রাজ- 
বংশের প্রতিষ্ঠাতা । পিতার মৃত্যুর পর মাতার 



ববকৃক ভট্টাচার্য 

ধরে উর্দু ও ফারসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হন ও পরে 
আরব ও ইংরেজী শেখেন। ১৭৫০ খন. ওয়ারেন 

হেস্টিংসের ফারসণ ভাষার শিক্ষক নিযুক্ত হন। 

নবাব িরাজদ্দৌলাকে পদচ্যুত করার বড়ন্মের 
অধিকাংশ খবরই তান জানতেন এবং এই বড়- 
যন্মের সমস্ত লেখাপড়া তাঁর দ্বারাই সম্পন্ন হয়ে" 
?ছল। এরপর 'তাঁন গভর্নর ড্রেকের মূনশী ও ক্রমে 
পররাম্ট্র সচিব হন এবং বাঙলাদেশে ইংরেজ প্রাতি- 
পাশ্তর অন্যতম প্রধান সহায়ক হয়ে ওঠেন। 1সরাজের 
মৃত্যুর পর গৃস্ত-ধনাগার থেকে নবকৃষণ, মীর- 
জাফর, আমসর বেগ ও রামচাঁদ রায় আট কোটি 
টাকার ধনরয় প্রাপ্ত হন। ইংরেজদের সহায়তার 
জন্য ১৯৭৬৬ খু, লর্ড ক্লাইভের চেষ্টায় তিনি 
“মহারাজা বাহাদুর' উপাধি ও ছ'হাজারী মনসব- 
দারের পদ পান। তাঁর অধানে আরজবেগী দপ্তর, 
মালখানা, চব্বিশ পরগনার মাল আদালত, তহশীল 
দপ্তর প্রড়ুতি ছিল। পরে কোম্পানীর কমিটির 
রাজনৈতিক বেনিয়ান হন। নবকৃষ্ণ মাতৃশ্রাদ্ধে প্রায় 
৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। এই উপলক্ষে যে সভা 

হয় এবং যেখানে সমবেত অভ্যাগত ও পশ্ডিতগণের 
আবাসস্থল এবং কাঙালাঁদের জন্য পশ্যবাথিকা ং- 
স্থাপিত হয়, ত থেকে উত্ত অণ্চলের নামকরণ হয় 
'সভাবাজার' বা শোভাবাজার পেব্নাম- রাস- 
পল1)। ১৭৭২ 7. ওয়ারেন হেস্টিংস গভনরি 
হলে তাঁর ক্ষমতা আরও বেড়ে যায় এবং ১৭৭৬ 
খু, সুতানুটির তালুকদারীর সনন্দ ও জাত- 
মালা কাছারণর ভারপ্রাপ্ত হয়ে সমাজে সমপ্রাতান্ঠিত 
হন। ১৭৬৬ খু. স্বগৃহে গোবিন্দ ও গোপীনাথ 
বিগ্রহ স্থাপন করেন। "রাজার জাঞ্গাল” নামে খ্যাত 
বেহালা থেকে কুলীপ পর্যন্ত ১৬ ক্রোশ রাস্তা 
এবং বর্তমান রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্গট তাঁরই 'নার্ত। 
তান আঁতশয় 'বিদ্যানুরাগশী ছিলেন। রাজা কৃফ- 
চন্দ্রের মত তাঁরও পাশ্ডিতসভা ছল । এই সভার 
পাণ্ডতদের মধ্যে জগ্গল্লাথ তর্ক পণ্চানন প্রধান ছিলেন। 
সঙ্গীতজ্ঞ এবং বাদকদেরও 'তাঁন সমাদর করতেন। 
হরেকৃফ দীর্ঘাঞ্গখ, নিতাই বৈষ্কব প্রভীত কাঁবয়াল- 
গথ তাঁর সভায় প্রাতপাঁলত হতেন। জাতিধর্ম- 
ধনার্বশেষে দান করতেন। কাঁলকাতা মাদ্রাসা কলেজ 
প্রাতিষ্ঠার টাকা এবং সেন্ট জন্স চার্চ বা পাথুরে 
ধাজনার ' জাম 'তাঁনই দান করেন। [১,২,৩ 
২৫,২৬] 

নবকৃষ্ক ভ্রাচার্ (২৯.৪.১৮৫৯ - ৪.৯,৯৯৩৯) 
নারিট--হাওড়া। রাজনারায়ণ । সংস্কৃত 
কলোজয়েট স্কুলে এন্টরান্স পর্যন্ত পড়েন। সাহতোর 
প্রাত অনুরন্ত 'ছিলেন। তাঁর রাঁচিত প্রথম কাঁবতা 
“ভারত?” পান্রকায় প্রকাশিত ও রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক 

[২৩৮ ] নবজশীবন খোহ 

প্রশংসিত হয়। এছাড়াও তিনি “সোমপ্রকাশ” "এড 
কেশন গেজেট, 'নবাঁবভাকর', “পাক্ষিক সম।যোচক 
প্রচার, প্রভাত পিকার রচনাবলী প্রকাশ করতেন 
১৮৯৩ - ৯৪ খুশি, পর্যন্তি “সখা” পাত্রকার সম্পাদক 
গছলেন। রণ হসাবে তাঁর নাম স্ 

বাদত। রাঁচত বিখ্যাত গ্রন্থ : “ছেলেখেলা, 'ুক- 
টুকে রামায়ণ", "ছবির ছড়া” 'পুষ্পাঞ্জাল' প্রীতি। 
'গোকুলে মধ্ ফূরায়ে গেল'--তাঁর বিখ্যাত কবিতা। 

[8,৫,৭,২৫,২৬] 
নবগোপাল বস;। "দায়ভাগ-সংগ্রহ দেমরাজ- 

পুর, ১৮৭৩), দত্তক ব্যবস্থামালা” (১৮৭৪), 
দত্তক-দর্ীধাঁত' ১৮৭৪) প্রভীতি গ্রন্থের রচাঁয়ত 
ছিলেন। 18] 

নবগোপাল চিত্র ৫১৮৪০ ?- ৯.২.১৮১৪)। 
১৯ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদের মহান কমনী নব- 
গোপালের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি পহন্দু মেলা'র পত্তন। 
এটি আগে "চৈত্র মেলা, নামে পরিচিত ছিল। 
শরীরচ্ণয়, কাঁষ ও স্বদেশী পণ্যের উন্নাতিবিধানে, 

সাহত্য ও শিল্পের উদ্বোধনে ও সকল ক্ষেত্রে 
জাতিকে উন্নত করার চেষ্টায় তিনি আত্মনিয়োগ 
করেন। তত্ুবোধিনাঁ সভার সদস্য এবং ন্যাশনাল 
পেপার' পন্রনিকার পরিচালক ছিলেন। ন্যাশনাল 
সোসাইটি" গঠন তাঁর অপর স্মরণীয় কীর্তি। এছাড়া 

বাঙালীর জন্য সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা, শাসন- 
কার্যে ভারতায়দের ন্যাব্য আধকার, নির্বাচন প্রথার 
মাধ্যমে স্বায়ন্তশাসন পাঁরচালনা, দেশীয় সংবাদ- 
পরের স্বাধীনতা রক্ষা প্রভাতি বিষয়ে তিনি আন্দো- 
লন করেছেন। সে যূগের রাজনীতিকদের মত 
আবেদন-নবেদনে বিশ্বাস করতেন না। বাহুবলে 

ইংরেজ বিতাড়নের কথা ভাবতেন। ১.৪.১৮৭২ 

খখ, ন্যাশনাল স্কুল স্থাপন এবং ব্যায়ামচর্চার জন্য 
আখড়া প্রাতন্ঠা করেন। এখানে ব্যায়ামের সঙ্গে 
বন্দুক ছোঁড়া ও সকল প্রকার কারিগরী বিদ্যা 
শেখানো হত। এই আখড়ায় যাঁরা আসতেন তাঁদের 
মধ্যে 'বাঁপনচন্দ্র পাল, জতেন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভা. 
সুন্দরখমোহন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। জীবনের 
শেষাঁদকে [বাশ -৩রতা বধ । আন্দোলনে হত- 
সবনদ্ব হয়ে শেষ সম্পান্ত বসতবাটি বাঁধা 'দয়ে 
দেশশ সাক্ণস দল খুলোছিলেন। সারাজীবন সব 

সংগঠনে ন্যাশনাল” কথাটি ব্যবহারের জন্য দেশ- 
বাসশ তাঁকে ন্যাশনাল নবগোপাল' নামে ডাকতেন। 
জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পাঁরবারের স্গে তাঁর খাঁনষ্ঠতা 

ছিল। [১৯,৩,৮,২৬] 
নবজশবন ঘোষ আনু. ১৯১৬ - ২২.৯,১৯৩৬) 

মোদনশপুর । যাঁমিনীজশবন। বার্জ হত্যার পর এই 
জেলার বহ্ পাঁরবার সরকারণ অত্যাচারে 



[নবদ্বসপচন্্ হাস 

হয়। নবজীবনও এই লঙ্গয় মেদিনীপুর থেকে বাঁহ- 
কত হন এবং পরে গরেশতার হযে বল অবস্থার 
| প্রহারের ফলে মারা যান। তাঁর মৃত্যুকে 
লিপি 
জগবন তাঁর ভ্রাতা । ১০,৪৯,৪৩] 

নবম্বপচক্দ্ পাপ নেভেম্বর ১৮৪৭ - ২৪.১. 
৷ ১৯২৪) টাঙ্গাইল- ময়মনাসংহ। নিমাইচন্দ্ু। প্রথমে 

গ্রামের , পরে বালিয়াটি গ্রামের ইংরেজশ 
বিদ্যালয় ও ঢাকার নর্মাল স্কুল থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত 
' হয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। ছান্নাবস্থায়ই ব্রান্ষ- 
ধর্মের প্রাতি আকৃষ্ট হয়োছিলেন। ১৮৮২ খপ, 
(ভান চাকারি ত্যাগ করে ব্রাঙ্মাসমাজের প্রচারক-ররত 
গ্রহণ করেন। কর্মজীবনের সণ্ণিত অর্থ ব্রাহ্মসমাজে 
গচ্ছত রেখে সেই টাকার উপস্বত্ব থেকে ব্যয় 
[নর্বাহ করতেন। অকৃতদার 'ছিলেন। রাঁচত গ্রল্থা- 
বলী : "সাধন সঙ্কেত: 'সাধকসঙ্গণ”, ব্রাহ্গধর্ম- 
তত, "দাস 'করুণাধারা, প্রভীতি। [১] 
নবদ্বশপচন্দ্র দেববর্মা, বাহাদ;র, 1প্রল্দ 0১৮৫০ - 

সেপ্টেম্বর ৯৯১৩১) আগরতলা-ান্রপুরা। মহারাজ 
ঈশানচন্দ্র। স্বগৃহে ইংরেজ, বাংলা, উর্দু, ফারস+, 
মণপুরী ও ্রিপুরার ভাষায় জ্ঞানার্জন করেন। 
তিন বছর বয়সে পিতার মৃত্যু হলে রাজত্ব খুল্প- 
তাতের হাতে চলে যায় এবং তান শত্রপুরার মাঁল্- 
রূপে ও অন্যান্য দ্বায়ত্বশীল পদে কাজ করেন। 
তারই চেষ্টায় কুমিল্লা শহরে ণশথয়োসফিক্যাল 
সোসাইটি স্থাপিত হয় এবং তান তার সভাপাঁত 
নির্বাচিত হন। বঙ্গীয় সাহিত্য পারষদের ত্রিপুরা 
শাখার সভাপাঁত 'ছিলেন। 'রাঁব' পান্রকায় “বাংলা 
সাহত্যের চার যুগ' এবং পশ্রবেণন' পান্রকায় 
“আবর্জনার ঝাঁর” নামে প্রবন্ধ রচনা করেন। 
১৩৩৪ ব. পন্রপুরা 'হিতসাধনী সভা'র বার্ধক 
অধিবেশনে সভাপাতি হয়েছিলেন। বিখ্যাত সূরকার 
ও গায়ক শচীন দেববর্মন তাঁর পূত্র। [১] 

নবধ্বধপচল্ছ্ ব্রজবাসণ (১৮৬৮ - ১৯৫২) 
বৃন্দাবনধাম। প্রাসম্ঘ কীর্তন-গায়ক কৃফদাস। 
৭ বছর বয়সে পিতার নিকট খোল বাজনা শিখতে 
আরম্ভ করেন। পরে পণ্ডিত বাবাজশীর কাছে গরাণ- 
হাটণ ও মনোহরশাহশী কীর্তন শেখেন। প্রেমানন্দ 
গোস্বামী তাঁর দশক্ষাুরু। ১৯৯৩ খুশি, তিনি 
কাঁলকাতায় এলে অধ্যাপক খগেন্দ্ুনাথ মি ও দেশ- 
বন্ধৃ-কন্যা অপর্ণা দেবী তাঁর প্রাতভায় মুগ্ধ হয়ে 

আশুতোষ কলেজ-গৃহে কীর্তন-বিদ্যালয় প্রাতি- 
ম্ঠত হলে তান তার অধাক্ষ নিবৃন্ত হন। 
৬,২২৭] 

[ হ৩% ] 

॥ 

নবশনকল্ত চরহ" । 
1 বং 

নবাধউন্দীন আহঙ্জদ, মৌলভদ কাজণ। খুলনা । 
রচিত গ্রন্থ : “মহাত্মা হজরত এনাম আব্মহালীফা 
সাহেবের জশবনচারত, (৫১০০৫ ব,) ও. “পারসন 
শিক্ষা” তে খন্ড)। 181 

নবীনকালশ দেবি। ১৮৭০ খ্যী, “কাঁমনপ 
কলশুক' গ্রল্থ রচনা করেন। 1৪৬] 

নবীনকৃ্ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৪ - ডিপেদ্বর 
১৮৯৬) ঘোষপাড়া-নদীয়া। জামপারবংশে জন্কা। 
প্রথমে হৃগল" ও পরে কাঁলকাতায় 'শিক্ষাপ্রাশ্ত হন। 

কাঁলকাতায় কছাাদন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন 
ঠাকুরের ম্যানেজার 'ছিলেন। দেবেল্দ্ুনাথ, অক্ষন্ন- 
কুমার, ঈশ্বরচন্দ্র ও রাজনারায়ণের 'বিশ্বস্ত অনু- 
গামিরূপে দেশের সংস্কার আন্দোলনে যাস্ত ছিলেন। 
১৮৫৫ - ৫৯ খুশী. "তত্ববোধন”” পান্রকা সম্পাদনা 
করেন। পহন্দু প্যানরিয়ট, ও “এডুকেশন গেজেট' 
পাকা দুপটর সঙ্গেও যু্ত ছিলেন । ':5০5৫6738 
00. ২০1) 9৮৮ গ্রল্থ রচনার পর সরকার কর্তৃক 

ডেপুঁটির চাকারর আহবান এলে তা প্রত্যাখ্যান করে 
দেশের কাজে মনোযোগণ হন। নীলকর সাহেবদের 
অত্যাচারের তথব্র প্রাতবাদ করেন । পত্রাটশ হ'ণ্ডয়ান 
স্ভা'র সদস্য ছিলেন। রাঁচত অন্যান্য গ্রল্থ : “প্রাকৃত 
তত্তীবিবেক', 'জ্ঞানাঞ্কুর, ৫২ খণ্ড) প্রীত সাহত্য 
রচনার প্রথম যুগে “প্রভাকর, ও 'সাধুরঞ্জন পাতিকানজ 
কয়েকীট কাঁবতা প্রকাশ করোছলেন। 1১,৪,৮, 
২৬,২৬] 

হালদার। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামশর 
বেহালাবাদক শিষ্য। “বেহালা দর্পণ' গ্রল্থের 
রচাঁয়তা। [৫২] 

নবনচন্দ্র জাচ্য। বড়বাজার--কাঁলকাতা । ১৮৫৫ 
খী, মাসিক 'বঙ্গাঁবদ্যা প্রকাঁশকা' পান্রকার সম্পা- 
দক ছিলেন। [5] 

নবশীনচন্দ্র চক্ষুবতশী, রায়সবাহাদূর ৫১৮৪৩ - 
১৯১২১ পাবনা পেববিজ্ঞ)। ৯৮৬৭ খশ, কাঁল- 
কাতা মোডক্যাল কলেজ থেকে ভান্তারী পাশ করে 
প্রথমে নৌনতাল ও পরে বূলম্দসহর হাসপাতালের 
পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত হন। ১৮৭০ থী. বাল 
হয়ে তান মথুরায় যান। ১৮৭৪ খে, আগ্রা 
মেডিক্যাল স্কুলের অস্ম্-চিকিৎসার অধ্যাপক নিয্ন্ত 
হন ও পরে চিকিংসাবিদ্যার অধ্যাপক পদ লাভ 
করেন। ১৯০৩ খঢী. অবসর নেন। 'হন্দী, উর্দ 
ও ফারস? ভাষায় ব্যুৎপত্তি 'ছিল। বহু বছর 'আগ্না 
বঙ্গ সাহত্য সামাত"্ন সভাপাঁত 'ছলেন। তাঁর 
রাচত গ্রল্থ প705 71101915200 1959006০1 

21501০856' নানা ভাষায় প্রকাশিত হয়। আগ্রার 
বিখ্যাত চিকিৎসকরপে রাজা, মহারাজা ও ইংরেজ- 
দের কাছে সমাদৃত 'ছিলেন। 1৯] 



নবীনচল্দু দত 

নবণনচন্দ্র দন্ত (আশিবন ১২৪৩ - ৮.১০.১৩০ 
ব.) জোড়াবাগান- কলিকাতা । দীননাথ। জাতিতে 
তন্তুবায় ছিলেন। গোপালচন্দ্র বিদ্যাভূষণের কাছে 
িছুকাল সংস্কৃত পড়াশুনা করে শক্ু চার্চ ইন্- 
স্টিউউশনে” 'শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। কর্মজীবনে প্রথম 
সিভিল অডিটর আফসে ও পরে আ্যাকাউন্ট্যান্ট 
জেনারেল আফসের তত্তাবধায়ক হয়ে ৯৮৯১ খ্ডী, 
অবসর-গ্রহণ করেন। ছান্রাবস্থায় পপ্রভাকর', "ভাস্কর 
সংবাদ”, "জ্ঞান রহ্াকর' প্রভৃতি পান্রকায় বিজ্ঞান- 
[বষয়ে প্রবন্ধাদি লিখতেন । রাঁচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ £ 
“খগোল বিবরণ” (১২৭৩ ব.), 'ব্যবহাণরক জ্যামাতি, 
ক্ষেন্রব্যবহার, জরীপ ও সমস্থান প্রক্রিয়া', “সঙ্গাঠত 
রহ্াকর,, 'সাহত্যমঞ্জরী”, 'জ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, প্রভীতি। 
প্রায় ২২ বছর পাঁরশ্রম করে “সঙ্গত সোপান, 
গ্রল্থ রচনা করেও মৃত্যুর আগে প্রকাশ করতে 
পারেন নি। স্কুল বুক সোসাইটির 'নর্দেশে তান 
90655 011 21200০91 03601775075 “0058 02 
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90৬67 রঃ 73619881” গ্র্থগুীল বাংলায় অনুবাদ 

করেন। এছাড়া শনধুবাবূর গশতাবলীর সংশোধিত 
ভূমিকা", “নত্যকর্মপদ্ধাঁত', 'হারমোনিয়ম সূত্র: 
প্রভ়ীত গ্রন্থও প্রকাশ করেন। স্বজাতির সামাজিক 
উন্নতির জন্য সচেম্ট ছিলেন। [১] 

নৰীনচন্দ্র দাস ১ (১২১৮-১৩১৯২ ব.) কেড় 
- সাঁওতাল পরগনা । বলরাম। একজন খ্যাতনামা 
বৈষব পদকর্তা। জন্মস্থান ত্যাগ করে এঁ পর- 
পানারই লাহাট গ্রামে বাসস্থান নির্মাণ করে বস- 
বাস করেন। [৯] 

নৰশনচন্দ্র দাস ২ (১৮৪৬ - ১৯২৬) বাশবাজার 
কাঁলিকাতা ৷ রসগোল্লার প্রথম উদ্ভাবক ও প্রচলন- 
কর্তা । 'পতামহের সময় থেকে তাঁদের 'চানর 
ব্যবসায় ছিল। বলাতে চিনি রপ্তাঁন করতেন। 
তিনি সঙ্গণতীপ্রয় ছিলেন । ভোলা ময়রার পৌন্রীকে 
বিবাহ করেন। তাঁর পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র দক্ষিণাচরণ 
সেনের ব্লু রিবন অকেস্ট্রা” দলের অন্যতম বাদক 
ছলেন। [৯১৮] 

মধীনচচ্দ্র দাদ৩ €(২৭.২.১৮৫৩- ২১.১২, 
১৯১৪) আলমপুর--চট্রগ্রাম। মাগন। কৃতিত্বের 
সঙ্গে এম.এ. ও বি.এল. পাশ করে প্রথমে চট্টগ্রাম 

কলেজের আইন অধ্যাপক এবং পরে রংপুরের 
ডেপ্ট ম্যাঁজস্ট্রেটে ও ডেপাঁটি কালেক্টর হন। 
সংস্কৃত সাহিত্যের রক্রাজ পদ্যে বঙ্গানুবাদ করে 
বাংলা সাহিত্যে একটি স্থান অধিকার করে আছেন। 
এই গণের জন্য নবদ্বীপ ও পূর্বস্থলশীর পাঁণ্ডিত- 
বর্গ তাঁকে কাঁব গুণাকর এবং চট্টল ধর্মমণ্ডলশ 
শবদ্যাপাঁত' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি 'কাব্য- 

[ 88৪০ ] নবানচল্দ্র তত 

রত্নাকর' উপাঁধও লাভ. করোছিলেন। ইংরেজী কাব্য 
এবং স্াঁহত্য থেকে বঙ্গানুবাদ করেও বাংলা 
ভাষাকে পস্ট করেন। প্রোসিডেন্সপী কলেজে পাঠ- 
কালে "বভাকর, ও 'প্রভাত' নামে দুশট মাঁসিকপত্র 
সম্পাদনা করেন। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত তাঁর 
ত্িমাসিক পান্রকা পপ্রভাত' বঙ্গণয় সাহিত্য পাঁরষদের 
মৃখপন্রস্বরূপ ছিল। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 
'রঘুবংশ”, ণশশুপালবধ', ণকরাতার্জদন', "চারুচর্যা- 
শতক", 'আকাশ কুসুম কাব্য, শোকগীতি, প্রভাতি । 
প্রখ্যাত [িব্বতী ভাষাবিদ শরচ্চন্দ্র তাঁর ভ্রাতা । 
[১,৩,৪,২৬,২৭,২৮] 

বস;। কাঁলকাতা। মদনগোপাল। 
দেওয়ান কৃষ্ণরামের পৌোন্র। এই বংশের আদ 
নিবাস ছিল তাড়া- হুগলী । তান বাংলা নাটক 
আঁভনয়ের জন্য কাঁলকাতা শ্যামবাজারে সর্বপ্রথম 
নাট্যশালা প্রাতম্ঠা করেন। এই নাট্যশালায় ৬.১০. 
১৮৩৫ খুশি. পবদ্যাস্ন্দর” আঁভনীত হয়। এই 
বিষয়ে ২২.১০.১৮৩৫ খা, ণহদ্দু পাইয়োনিয়ার, 
পাত্রকা লেখেন--"...এই আঁভনয় দেশীয়, ইংরেজশ 
ধরনে সম্পূর্ণভাবে 'হন্দুদের দ্বারা দেশের ভাষায় 
হইয়া থাকে। ...ইহাতে আর একটি ব্যাপারও দেখা 
যায়...স্্ীলোকের অংশের আভনয় ইহাতে হন্দু 
রমণণরাই কাঁরয়া থাকেন।” একাঁটি আঁভনয়ে এক 
লক্ষ টাকা ব্যয় হয়োছিল। তাঁরই উদ্যোগে অভিনয়- 
কালে একবার 'বাভল্ন দৃশ্যের জন্য 'বাভি্ন মণ্ড 
ব্যবহার করা হয়োছল। বর্তমান শ্যামবাজার ট্রাম 
[ডিপোর জমিতে তাঁর বাসগৃহ ছিল। এই গৃহ- 
প্রাঙ্াণেই আভনয় হত। 18,8০9] 

নবশনচন্দ্রু ভাঙ্কর। মধ্যযুগের একজন খ্যাত- 
নামা প্রস্তরাশিজ্পী । রাঢু অণ্চলে তাঁর "নার্মত বহু 
পাথরের দেবমীর্ত পাওয়া গিয়েছে। ১৯] 

নবধনচল্দ্র মিত্র (২৭.৮.১৮৩৮-?) নৈহাটি__ 
চব্বিশ পরগনা । রামনাথ । চুণ্চুড়ার ফ্রী চার্চ ইনৃ- 
ধৃস্টাটউটে 'শিক্ষালাভ করেন। পরে জ্ানয়র বাত্ত 
ও টশচার্স সাঁটশীফকেট পরাক্ষা পাশ করে ১৮৫৬ 
খুশ., মোঁডক্যাল কলেজে ভার্ত হন। ১৮৫৮ খী. 
রসায়নশাস্মে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক ও বাত পান। 
ডান্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁর সহপাঠ ছিলেন। 
১৮৬১ খু. কালনা রাজচিকিৎসালয়ের পারচালন- 
ভার গ্রহণ করেন। ১৮৬৮ খটী, লক্ষেণী কিংস 
হাসপাতালে যোগদান করেন এবং ১৮৯০ খর, 
অবসর নেন। চিকিৎসাগুণে, কর্মদিক্ষতায় এবং 
সৌজন্যে তান লক্ষেবী-এ িংবদন্তর মানুষে 
পারণত হয়োছিলেন। তাঁর প্রাত শ্রদ্ধায় মসলমান- 
গণ হেকিমশ চিকিৎসার পরিবর্তে আ্যলোপ্যাথি 
চিকিৎসায় বশ্বাসধ হয়। কয়েকাঁট উর্দু উপন্যাসের 
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নায়কর্ূপে তান 'চান্রত হয়েছেন। পাঁণ্ডত রতন- 
নাথ তাঁর উপন্যাসে নবানচন্দ্রকেই আদর্শ করে 
প্রধান চারন্রগুঁল আঁঙ্কত করেন। একে*বরবাদ' 
ও সমাজ-সংস্কারের পক্ষপাতী 'ছিলেন। [১] 

নবাীনচন্দ্র ম;খোপাধ্যায় (৪.৭.১৮৬৩- ১৯২২) 
বুড়ার গ্রাম বরধমান। ঠাকুরদাস। তাঁর রচিত 
কাবতা একসময় বাঙলাদেশে চাণ্ল্য এনোছল। 
'ব্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী? ছদ্মনামে তান তৎ- 
কালশন সামাঁয়কপন্রে কাঁবতা প্রকাশ করতেন । "ভুবন- 
মোহিনশ প্রতিভা” নামে তাঁর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের 
পর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ “জ্ঞানাৎকুর' পান্রকায় রথ 
খণ্ড, আশ্বন-কার্তক ১২৮৩ ব.) এঁ কাব্যের 
আলোচনা করেন। স্বদেশপ্রেম ও ভারতের পরা- 
ধাঁনতার প্রতি 'ধক্কার ছিল তাঁর কাব্যের মূল সুর ; 
ফলে 'সহজেই এই গ্রন্থাট তৎকালশন বিদগ্ধ 
সমাজের দৃম্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিল। নাঁস- 
পূর--মুর্শিদাবাদ থেকে প্রকাশিত পবনোদন৭' 
নামে মাঁসকপন্রের সম্পাদকার নাম ভুবনমোহনী 
দেবী । 'তাঁন রাধকানন্দের স্ত্রী 'ছিলেন। প্রকৃত- 
পক্ষে সম্পাদনার সকল কাজ নবীনচন্দ্রই করতেন। 
ডান্তারী তাঁর পেশা ছিল। এ ব্যাপারে আ্ালো- 
প্যাঁথ চিকিৎসার বই এবং মহম্মদ তক নামে এক 
ডান্তার ছিলেন তাঁর 'শক্ষাগরু । কর্নাহার__ 
বীরভূম অণ্চলে ডান্তারী করতেন। 'লৌহসার” নামে 
ম্যালেরিয়া-নাশক পেটেন্ট ওষধ তৈরী করে সুনাম 
ও অর্থলাভ করেন। তাঁর রচিত ও প্রকাশিত গ্রল্থ : 
'ভুবনমোহিনী প্রাতিভা, €ে খণ্ড), 'দ্রৌপদীনিগ্রহ” 
(১৮৭৯), 'আরযসঙ্গীত” €ে খণ্ড, ১৮৮০), শীসন্ধু- 
দূত (১৮৮৩) এবং 'জাতীয় গ্রহ? (১৯০২)। 
শশবাজী-বিজয়, নামক কাব্য-গ্রল্থাট অপ্রকাশিত। 
[৩,৪১২৮,৮৭] 

রায়, পাণ্ডিত 02-১৮৯০)। পাঞ্জাব- 
প্রবাসী খ্যাতনামা 'শিক্ষাব্রতী। নিজ প্রাতিভা ও 
অধ্যবসায় বলে তান পাঞ্জাবের অবৈতাঁনক 'বিচার- 
পাত, জাস্টিস অফ দি পীস, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সদস্য, পরণক্ষক ও ডেপুটি রোজস্ট্রার হয়োছলেন। 
১৮৮২ খু, লাহোরে পহন্দু সভা" প্রাতি্ঠত 
হলে তার সম্পাদক হন । তান পাঞ্জাব রাক্গসমাজের 
সম্পাদক এবং কালশবাঁড়রও পূল্ভপোষক 'ছলেন। 

১৮৬৫ খত. প্রাতাম্ঠত 'আঞ্জ-মান-ই-পাঞ্জাব, সাহিত্য 
সভার অন্যতম প্রাতজ্ঞাতা ও সম্পাদক 'ছিলেন। 
[তিনি লাহোর ওারয়েন্ট্যাল কলেজের অধ্যক্ষ পদেও 
নিষুস্ত হয়েছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : বাংলায় 
'নারধর্ম এবং হিন্দশতে 'নবীন চন্দ্রোদয়' ব্যোকরণ), 
'স্থিতিতত্ব আউর গাঁতিতত্' ও “জলাস্থাত জলগাত 
আউর বায়ু কা তত্ব ধৌবজ্ঞান)। তান মধ্যভারতের 
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খাণ্ডোয়া জেলায় 'বিস্তদর্ণ জাম নিয়ে এ অণ্লে 
বাঙাল উপ্পানবেশ স্থাপনের চেম্টা করোছিলেন। 
অবসর-গ্রহণের পর মধ্যভারতের রতলামের মহা- 
রাজার মন্ত্রী হন । তাঁর কন্যা হেমম্তকুমারী চৌধুরী 
'সৃগাহণী' নামে একখানি 'হন্দী পান্রকার সম্পা- 
1দকা িলেন। [১,৪] 

নবখনচচ্দ্র সেন (১০.২.১৮৪৭ - ২৩.১,১৯০৯) 
নোয়াপাড়া-চট্রুগ্রাম। গোপীমোহন। চট্টগ্রাম স্কুল 
থেকে প্রবোশিকা (১৮৬৩), কাঁলকাতা প্রোসডেন্সী 
কলেজ থেকে এফ.এ. ১৮৬৫) এবং জেনারেল 
আযাসেমূুক্রীজ ইনাস্টাটউশন থেকে বি.এ. (১৯৮৬৮) 
পাশ করেন। কলিকাতায় পড়াশুনা করার সময় 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অকুণ্ঠ সাহায্য পান। কয়েক 
মাস হেয়ার স্কুলে 'শক্ষকের পদে থেকে প্রীতি- 

পদ লাভ করেন (৩.৭.১৮৬৮)। কর্মজীবনে দক্ষতার 
পাঁরচয় রাখেন। ১৮৭৫ খুশী. তাঁর 'বখ্যাত কাব্য- 
গ্রন্থ “পলাশীর যুদ্ধ, প্রকাশ হবার পর থেকে 
উধর্বতন ইংরেজ কর্মচারিগণ তাঁর প্রাতি বিরূপ 
হয়। অবশেষে ১.৭.১৯০৪ খডী. তান অবসর- 
গ্রহণ করেন। কাব হসাবেই তিনি বাঙলাদেশে 
খ্যাত। কলেজের ছাত্রাবস্থায় ?শক্ষক ও “এডুকেশন 
গেজেট"-সম্পাদক প্যারীচরণ সরকারের সঙ্গে তাঁর 
পাঁরচয় ঘটে ও সেই সূত্রে এ গেজেটে কাঁবতা 
প্রকাশ শুরু করেন। দেশপ্রেম ও আত্মচিষ্তা- 
মূলক কাঁবিতা-সঞ্কলন '“অবকাশরাঁঞ্জনণ' (১ম ভাগ 
১৮৭১) তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ । “পলাশীর 
যুদ্ধ, (১৮৭৫) তাঁর কাঁব-খ্যাতি সংপ্রাতিষ্ঠিত 
করে। 'রৈবতক' (৯৮৮৭), কুরুক্ষেত্র ১৮৯৩), 
প্রভাস* ১৮৯৬) কাব্য্রয়ীতে তাঁর প্রাতিভা পূর্ণ" 
ভাবে বিকাশিত হয়। কৃষ্ণ এই কাব্য্রয়ীর প্রধান 
চরিত্র এবং মহাভারত-বার্ণিত ঘটনার মৌলিক ব্যাখ্যা 
তানি এগ্াীলতে করেন। এই আখ্যায়কা মহাকাব্যের 
লক্ষণযুন্ত। মোট ১৪ট গ্রল্খের মধ্যে পরুওপেষ্ট্রা, 
'ভানুমতী', প্রবাসের পন্র', ণথ্ট ও “আমতা, 
উল্লেখযোগ্য । গীতা ও চণ্ডীর কাব্যানুবাদ করেন। 
“আমার জীবন' নামে তাঁর রচিত আত্মজশীবনশ উপ- 
ন্যাসের মত সুখপাঠ্য। দেশপ্রোমক কাঁবরূপে 
বাঙলার তথা ভারতের স্বাধশনতা আন্দোলনে স্থায়শ 
আসন লাভ করেছেন। চট্টগ্রামের চা-শ্রীমকদের 
উপর গীলচালনার (১৮৭৭) প্রাতীবধানে সচেষ্ট 
ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পারষদ্কে বর্তমান রূপ 
দানে তাঁর উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য । এই সরে ও হিন্দু 
মেলার পরিচয়ে তরুণ রবশন্দ্রনাথের ভাঁবষ্যৎ সম্বন্ধে 
[তিনি দীপ্তি আশা প্রকাশ করেছিলেন। (১,৩১৪, 
৭,৮,২৮,৮৭] 
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নবীন পণ্ডিত। তাঁর রাঁচিত 'সারাবলা?” গ্রল্থ 
১৮৪৮ খু. রেজারও আ্যান্ড কোম্পানী দ্বারা 
মু্দত হয়। এই গ্রল্থের বিষয়বস্তু মহাভারত, 
কেট্লণ প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস, মার্সম্যানের 
ইতিহাস, স্টুয়াটের বাঙলার ইতিহাস প্রীতি থেকে 
সংগৃহীত হয়েছে। 1[১,২] 

নয়নচাঁদ ফাঁকর। 'বালকা-নামা' গ্রল্থের প্রণেতা । 
অনুমান করা হয়, তিনি দরবেশ-ধর্মীবলম্বী গহন্দু। 
আধুনিক দরবেশ ও বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে এই 
গ্রন্থের প্রচার খুব বোশ। মূলত বাংলায় রাঁচত 
হলেও এর ভাষায় হিন্দ, ফারস* ও আরবী শব্দের 
মিশ্রণ আছে। [২] 

নয়ন নন্দ্রী। হরিপাল-_হুগলাী। ১৮শ শতাব্দীর 
শেষের দিকে সম্ঘাঁটিত তল্তুবায় আন্দোলনের অন্য- 
তম নেতা ছিলেন। [৫৬] 

নয়নানন্দ দাস । ভরত'পুর- মুর্শিদাবাদ । বাণণশ- 
নাথ 'মশ্র। এই প্রীসম্ধ বৈষ্ণব কবি গদাধর পণ্ডিতের 
ভ্রাতু্পত্র ও মন্তীশষ্য ছিলেন। পূর্বনাম ধবানন্দ 
মিশ্র। গৌরাষ্গলণলা দর্শনমান্র কবিতায় তা বর্ণনা 
করার আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁর 'ছল। এজন্য গৌরাঙ্গ- 
দেব ও গদাধর পাঁণ্ডত তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন 
এবং গদাধর পাশ্ডিত তাঁর নাম নয়নানন্দ' রাখেন। 
৯৫৮২ খী, তিনি খেতুরীঁর মহোৎসবে উপস্থিত 
ছিলেন। তান 'প্রায়োভান্ত রসাল্তর' নামক গ্রন্থের 
রচাঁয়তা। তাঁর রাঁচত বহুসংখ্যক পদের মধ্যে মাত্র 
৯৬টি পদ পাওয়া যায়। [১] 

নম্মপাল রোজত্বকাল আনু. ১০৩৮ - ১০৫৪)। 
মহাঁপাল। পালবংশের এই রাজার রাজত্বকাল নানা 
কারণে উল্লেখযোগ্য । তাঁর সময়ে কলচুরিরাজ গাঞ্গোয়- 
দেবের পুত্র কর্ণ অথবা লক্ষমীকর্ণ তাঁর রাজ্য 
আক্রমণ করেন 'কল্তু রাজধানশ আঁধকার করতে না 
পেরে কতকঙ্হাল বৌদ্ধাঁবহার ও মান্দর ধংস ও 
মন্দিরের দ্ুব্যাদ লুস্ঠন করেন। কিন্তু পরে নয়পাল 
কর্ণকে পরাজিত করে শন্রুসৈন্য বিধবস্ত করতে 
শুরু করলে নালল্দার 'বখ্যাত বৌদ্ধ পাঁণ্ডত অতশশ 
দীপঙ্কর এই যুদ্ধ-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন এবং 
তাঁর চেষ্টায় উভয় পক্ষের মধ্যে সান্ধ স্থাপিত হয়। 
অনুমান করা যায়, এ সময়ে বৌদ্ধধর্মের খুব প্রভাব 
ছিল। নয়পালের পু তৃতীয় 'বগ্রহপাল তাঁর 
রাজত্বকালে (১০৫৪ - ১০৭২) কর্ণদেবকে যুদ্ধে 
পরাঁজত করেন এবং তাঁর কন্যা যৌবনশ্রীকে বিবাহ 
করেন। পালরাজ নয়পালের চতুর্দশ রাজ্যান্কে 
“পঞ্যক্ষা' নামে 'লাখিত ও 'চিন্রত একটি পাশ্ডু- 
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মহারাজা রাজ্যপালের পত্র এক নয়পালের রাজ্যা- 
রোহণের সংবাদ পাওয়া যায়। তাঁর রাজধান ছিল 
'প্রয়জ্গু নামক নগরে। অনুমান করা হয়, ১০ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে এই রাজবংশের অধীনে উত্তর 
ও পাঁশ্চমবঞ্গ একাঁট স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্যে পারণত 
হয়োছল। [১,৩,৬৭,২৫৪] 

নরনারায়ণ (2- ১৫৮৪) কুচবিহার। বিশ্ব 
সিংহ । কুচাবহার রাজবংশের এই পরাক্রমশালা 
রাজা ১৬২৮ খন. সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
[চলা রায় বা শুক্রধহজ নামে সেনাপাঁতি ভ্রাতার 
সাহায্যে তান কামরূপ, [ডমাপুর, শ্রীহট্র, জয়ান্তয় 
প্রভাতি রাজ্য জয় করেন। তাঁর বিরাট সৈন্যবাহনা 
ও বহু শত রণপোত 'ছিল। “কালাপাহাড়ে*র আৰু 
মণে যে সব 'হন্দু মান্দির 1বনস্ট হয়োছল 1তীন 
সেগুলির পুনার্ননাণ করেন। তার মধ্যে প্রাঁসদৎ 
কামরূপের মান্দরটও আছে। কামাথ্যা দেবীর বর্ত, 
মান মান্দর 'তানই নির্মাণ কাঁরয়োছলেন। মাঁন্দর, 
অভ্যন্তরে নরনারায়ণ ও শুর্রধবজের প্রাতিমৃতি 
রাক্ষত আছে। এই 'বদ্যোৎসাহশী রাজার উৎসাহে 

সংস্কৃত ব্যাকরণ ও কাঁব রাম সরস্বতী শ্ত্রীমদ্ 
ভাগ্ধবতের পদ্যানুবাদ করেন। [১,২২৬] 

নরপাতি মহামিশ্র (১৪/১৫ শতাব্দী)। মাধব 
শাণ্ডল্য গোত্র বারেন্দ্ু ব্রাহ্মণ শ্রেণীর বিখ্যাত ক 
বংশে জল্ম। তান একাধারে সমাজে 
ভি পািতো মররিাজলেন তত 
মান্ন আঁবিজ্কৃত গ্রল্থ ব্যাকরণের টণকা ন্যাস প্রকা* 
কাশ্মীরের অন্তর্গত জম্মুর রঘুনাথজীর মান্দ্ 
রাক্ষত আছে। গ্রল্থাট সম্ভবত কাশী থেবে 
সংগৃহীত হয়। তাঁর পুত্র পণ্ডিতপ্রবর প্রগল্ং 
ভট্টের তান ন্যায়গ্ুরু 'ছিলেন। [৯০] 

নরাসিংহ কাঁবরাজ। 'তাঁন 'মধ্ূমতশ” না 
একাঁট মৌঁলক গ্রল্থ এবং চরকতত্বপ্রকাশ কৌস্তুঘ 
নামে চরকসংাহতার টকা ও পঁসম্ধান্ত িন্তামাৎ 
নামে 'নদান-গ্রল্ধের টীকা রচনা করে আয়ুবেগি 
শাস্ববেত্তা পাশ্ডিতরূপে সুপারাচিত হয়ৌোছলেন। [২ 

নরাঁসংহ দত্ত, রাক্সবাহাদদুক (১৮৫০ -জানুয্সার 
১৯১০) হাওড়া । হাওড়া জিলা কুল থেকে ১৮৬ 
খু. প্রবোশকা ও প্রোসডেন্সপী কলেজ থেকে বি.এ 
পাশ করেন। পরে বি.এল. পাশ করে অঙ্পকালে 
মধ্যেই হাওড়ার প্রাসম্ধ ব্যবহারজীবরূপে স্রীথ 
ম্ঠিত হন। ১৮৯০ খ্শী. হাওড়ার সরকারণ উকি 
এবং ক্রমে নোটারী পারিক (96915 10018 
নিষৃত্ত হন এবং ১৮৯৮ খু. প্রায়বাহাদুর' উপদা 
লাভ করেন। জনসেবকরূপে [তানি ২২ বছর হাওং 
পৌরসভার সদস্য হিসাবে কাজ করেন ; তক্ম 
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৬ বছর তার ভাইস-চেয়ারম্যান 'ছিলেন। এই পদে 
একা কালে তিনি বহুবার তাড করেন 
তাঁরই উদ্যোগে রামকৃফপুর ও শালকিয়ার ধনশ 
ব্যবসায়ীদের অর্থে স্নানের ঘাট ও ইহাাঁদ বাঁণক 

হাওড়ার টাউন হল নির্মাণেও 1তীন প্রধান উদ্যোন্তা 
দছিলেন। হাওড়ার একটি রাস্তা ও একটি কলেজ 
তাঁর নামাঁঞ্কত। [১৯] 

নরাসংহ দাস। প্রাচীন বৈষ্ণব কাঁব। তান 
“র্শনচান্দ্রকা”, 'প্রেমদাবানল”, 'পদ্মশৃঙ্গার ও হংস- 
দূত" নামে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। শেষোস্ত 
গ্রন্থটি শ্ীরূপ গোস্বামী-রাঁচত সংস্কৃত গ্রন্থের 
ছন্দানুবাদ। [১,২] 
নরাসংহ নাঁড়য়াল। নাড়লণ গ্রামে বসাঁত 'ছিল বলে 

নাঁড়য়াল পদবীর উৎপাত্ব। পৃবপুরুষ বৈদান্তিক 
ভাস্কর বল্লাল সেনের সভাপাঁণ্ডত 'ছিলেন। সংস্কৃত 
ও ফারসণ ভাষায় সুপশ্ডিত নরপসিংহ দিনাজপুর- 
রাজ গণেশের সভাপাশ্ডিত ও অমাত্য পদ লাভ 
করেন। তাঁর পরামর্শে রাজা গণেশ তদানীন্তন 
নবাব সামস্দীদ্দনকে পরাস্ত ও নিহত করে 
বঙ্গের স্বাধীন রাজা হন। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজে 
তান একজন অগ্রগণ্য ব্যান্ত ছিলেন । তা থেকেই এঁ 
সমাজে কাপের সূম্টি হয়। তাঁর পূত্র কুবের 
পণ্টানন বা কুবেরাচার্য শ্রীহটরের অন্তর্গত লাউড়ের 
রাজা 1দব্যাসংহের মল্ত্শ 'িলেন। [১] 

নরহর চোধ্ুরশ (১৮শ শতাব্দী) বলরামপুর 
মেদিনীপুর । শত্রুঘণ। জামদার বংশে জন্ম। 
পতার নির্দেশে তান কেদারকুণ্ড পরগনার ঘড়্ই 
উপজাতির বিদ্রোহ দমন করার ভার নেন এবং 
রাতে 'নরস্ ঘড়ুইদের এক সমাবেশের ওপর 
আক্রমণ চালিয়ে ৭ শত ঘড়ুইকে হত্যা করেন। 
বলা হয়, দুই স্থানে নিহতদের মৃণ্ড ও দেহগীল 
প্রোথত হয়োছল। সেই স্থান দুশট "মুশ্ডমারশ ও 
'গর্দানমারশ” নামে কুখ্যাত! নরহরের জমিদার 
গ্রহণের পর ঘড়ইগণ 'হ্বতীয়বার বিদ্রোহী হয়। 
১৭৭৩ খপ, তিনি ঠিক আগের মতই রান্রকালে 
আক্রমণ চালিয়ে বহ্ ঘড়ুইকে হত্যা করেন। 1&৬] 

নরছার চক্তবতশী। দু. ছনশ্যা চক্তবতশী। 
নরহাঁর দাস, সরকার ঠাকুর ১৪৭৮ - ১৫৪০) 

শী্ড-_বর্ধমান। নারায়ণ। জাতিতে বৈদ্য। শ্রাতা 
মকুন্দ গৌঁড়াধিপাঁতির চিকিৎসক 'ছিলেন। নরহার 
দাস কোন গ্রন্থে সরকার, কোথাও বা সরকার ঠাকুর 
বালে উল্লিখিত। ঠতনি মন্মাঁশব্য ও 
সহচর ছিলেন। সখশভাবে চৈতন্যদেবের ধ্যান কর- 
₹তেন। বৈফব সমাজে 'তাঁন রাধার প্রিয় সহচরশ 
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মধূমতী বলে কাঁথত হতেন। বয়সে চৈতন্যদেবের 
বড় 'ছিলেন। বৈফব সাহিত্য বলতে আজ যা বোঝার 
[তিনি সেই ধারার প্রবত্ষি। গোৌরলণলাত্মক কাবতা 
তিনিই প্রথম রচনা করেন। ক্রমে অন্যানারাও তাঁর 
অনুসরণ করেন। শ্রীখণ্ডে নিজ ভবনে 'তানিই প্রথম 

রচাঁয়তা। বিখ্যাত পদকর্তা লোচনদাস তাঁর [শষ্য 
তাঁর মতত্যাতাথ অগ্রহায়ণ মাসের কৃফা একাদশ 
দের একটি পালনীয় ধর্মীয় উৎসব-দবস। 
তাঁর সাধন-ভজন-ক্ষেন্র শ্রীথণ্ডের 'নিকটবর্তশ বড়- 
ভাঙ্গার জগ্গলে প্রাতি বর এই উপলক্ষে মেলা ও 
উৎসবাদ হয়। [১,২১৪] 

নরহাঁর দেব। পাঞ্জাবের খাড়া অণুল থেকে এসে 
তান বর্ধমান রাজগঞ্জ অণ্ুলে 'নম্বাক সম্প্রদায়ের 
আখড়া স্থাপন করেন। তানি 'নিম্বার্ক থেকে অধ- 
স্তন উনচত্বারংশ শিষ্য । সদ্ধপুরুষ নামে খ্যাত 
ছিলেন এবং শোনা যায়, িয়াকলাপে 
তান অভ্যস্ত গছলেন। তাঁর অন্যতম 'শিষ্য দয়ারাম 
গোস্বামী ব্যবসায়-বাণিজ্য দ্বারা প্রচুর অর্থ সয় 
করে উখড়া বেধমান) নামক স্থানে আখড়া স্থাপন 
করেন। এ আখড়ায় তানি শ্রীপ্রীগোপাল-বিগ্রহ ও 
শালগ্রাম প্রাতষ্ঠা করোছিলেন। [৯] 

নরহার বিশারদ (১৫শ শতাব্দগ) নবদ্বপ। 
বৈষব গ্রল্থানুসারে নরহরি বিশারদ চৈতন্যদেবের 
মাতামহ নশলাম্বর চক্রবত্শির সহাধ্যায়ণ 'ছিলেন। 
মহাপ্রভুর জন্মের পূর্বে বার্ধক্যে তান কাশী গমন 
করেন। তাঁর সময়ে 'তাঁন গৌড়দেশের শ্রেম্ঠ মনীষী 
গছলেন। এ সময়ে তাঁর সমকক্ষ 'মাথলার প্রধান 
পাণ্ডত ছিলেন বাচস্পাত মিশ্র ও শঙ্কর 'গ্র। 
রঘুনল্দন ও গোঁবল্দানন্দ তাঁদের গ্রন্থে ণবশারদ 
নামক স্মাত-নবন্ধকারের মত উদ্ধৃত করেছেন। 
হরিদাস-রাঁচত শ্রাদ্ধাববেকের টশকায় বিশারদের মত 
বহুবার উদ্ধৃত হয়েছে । তিনি বরবাক শাহের রাজত্ব- 
কালে এবং সম্ভবত তাঁর উৎসাহে ১৪৭৬ খ:পষ্টাব্দের 
অল্প পরেই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। 'তাঁন শ্জ- 
পাণির সমসামায়ক এবং ?কণ্িং পরবতী ছলেন। 
তাঁর রাঁচিত ণ্তস্বীচজ্তামাঁণটণকা, গ্রল্থ নবম্বশপে 
১৪৫০ খ্শস্টাব্দের প্বেই রাঁচিত হয়ে থাকবে। 
বঙ্গদেশে নব্যন্যায়ের প্রথম প্রবর্তক 'বখ্যাত পণ্ডিত 



নয়শীপন্দরণ 

নরশস্নন্দরশ। কাঁলকাতার 'বাভল্ন রখ্গালয়ে 
প্রধানত সঞ্গধতপ্রধান স্ত্রী-চারঘ্রে ১৮৯৪ খী, 
থেকে ১৯২৩৬ খর. পযন্তি আঁভনয় করেছেন। 
কোমলা এবং সরলা নারী চারিন্রে আভনয় করবার 
1বশেষ দক্ষতা তাঁর গছল। তাঁর গাওয়া গানগুীলও 
অত্যন্ত জনাপ্রয় হয়েছিল। ১৯২৬ খা. শ্রীদুর্গা 
নাটকে 'ধারির*র ভূমিকায় শেষ আভনয় করেন। 
তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকাবলী : 'দলনী” (১৮৯৬), 
সূর্যমুখী” ৬৯০১), শবজয়া” ৯৯০৩), মেহের, 
৫১৯০৫), “ছায়া” ১৯১৯) প্রভৃতি। [৩] 

নরেন দত্ত, ক্যাপ্টেন (১৮৮৪ - ৬.৪,১৯৪৯) 
শ্লীকাইল--ন্রিপুরা পেরবিজ্গ)। কৃষকুমার। প্রখ্যাত 
ভেষজ্জশিজ্প প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পা- 
নগর সংগঠক ও পাঁরচালক। পিতা চট্রগ্রামে দারিদ্র 
স্কুল-শক্ষক ছিলেন। ৬ বছর বয়সে মাতৃহশীন হন। 
ক্ষেতমজুরী ও মু্দর দোকানে কাজ করে আতি- 
কম্টে 'নম্ন-প্রাথামক ও ছাতরবাত্ত পরীক্ষা পাশ 
করেন। তারপর কুমিল্লা শহরে এসে ছাত্র পাঁড়য়ে 
ও শাকসবজি 'বন্রি করে শিক্ষার খরচ যুগয়ে 
পড়াশুনা করেন। এফ.এ. পাশ করে ডান্তারী পড়ার 
জন্য কাঁলকাতায় এসে মৌডক্যাল কলেজে ভার্ত 
হন। খরচ চালাবার জন্য এসময়ে সাধারণত তান 
'খিদিরপুর ডকে রাত্রিতে ডক-কুলির কাজ করতেন। 
তাঁর এই উদ্যম ও কম্টসাঁহফ্কুতার কথা এঁ কলেজের 
অধ্যক্ষ কালভার্ট সাহেব জানতে পেরে তাঁকে 
সাহাধ্য করেন এবং ডান্তারী পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে 
তারই সুপারশে তান প্রথম মহাযুদ্ধে ইমাজেন্সী 
কামশন পেয়ে আই.এম.এস.-এর চাকার পান। মধ্য- 
প্রাচ্যের বিভিন্ন শিবিরে ৯ বছর কাজ করে প্রচুর 
আঁভজ্ঞতা 'নিয়ে তান দেশে ফেরেন। প্রথম 'বশ্ব- 
যুদ্ধের সময় বাঙালশর উদ্যোগে প্রাতিম্ঠত ওষধের 
কারখানা বেঙ্গল ইমিউীনাট ১৯২৩ - ২৪ খ্ওশ 
নাগাদ সঙ্কটে পড়ে। এই সময় খ্ণগ্রস্ত প্রাত- 
ঘ্ঠানাটর পাঁরচালনার ভার তান স্বহস্তে গ্রহণ করে 
তাকে সুসংগঠিত রূপ দান করেন। বেঙ্গল ইমিউ- 
1নটি ছাড়া র্যাঁডক্যাল লাইফ হাল্সওরেন্স কোং 
পল. ওয়েস্ট বেষ্গল ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কোং 
লি, ইন্ডিয়ান রিসার্চ ইনৃস্টাটিউট গল, এবং 
ভারতাঁ 'প্রান্টিং আযন্ড পাবাঁলাশং কোং লি. প্রভাতির 
গঠন ও গ্ঠনকার্ধে সহায়তা করেছেন। গবগ্লবশ 
কাজে তাঁর সমর্থন ছিল। চট্টগ্রাম বিপ্লবীদেরও 
তিনি সাহায্য করেছেন। 1১৭,১৪৪] 

লরেচ্কফ দেব, অহারাজ বাহাদুর €(১০.১০. 
১৮২২- ২০,৩.১৯০৩) কাঁলিকাতা। রাজকৃফণ। 
শোভাবাজাবের 'বখ্যাত রাজপাবরবারে জল্ম। ১৮৩৯ 
খু, পরস্ত হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন । ইংরেজণ, 

[ ২৪৪ ] নরেন্দুকফ 1লংহ 

আরবশ, ফারসী, [হল্দুস্থানী ও বাংলা ভাষায় তাঁর 
যথেষ্ট জ্ঞান 'ছিল। সরকার কর্তৃক ডেপুটি ম্যাজি- 
স্ট্রেট ও ডেপুটি কালেরের পদে 'নয্োজিত হন। 
কয়েক বৎসর কাজ করার পর এই পদ ত্যাগ করে 
স্বদেশসেবায় মনোনিবেশ করেন। সরকার তাঁকে 
কাঁলকাতা পৌর শাসনের কাঁমশনার পদেও নয়েগ 
করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন প্রাতন্ঠা 
হবার সময়ে ১৮৬১) সভাপাঁত ও পরে সহ- 
সভাপাঁতিরূপে এই প্রাতষ্ঠানের সঙ্গে জাঁড়ত 
1ছলেন এবং তৎকালীন রাজনবখাঁতিতে অর্থাৎ সভা- 
সঁমাতিতে ও বাদ-প্রাতবাদে অংশ 'নতেন। কৃষ্ণদাস 
পালের সঙ্গে হীশ্ডিয়ান আসোসিয়েশনের উদ্বোধন 
সভায় উপাস্থিত ছিলেন । সূরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
সঙ্গে সিভিল সাভিসে বয়স সম্বন্ধীয় আন্দোলনেও 
যোগ দেন। এ ব্যাপারে হীণ্ডিয়ান আসোসয়েশনের 
সভায় (২৪.৩.১৮৭৭) "তানি সভাপাঁতত্ব করেন। 
১৮৭৮ খশ. লর্ভ লিটনের কাছে তান যে প্রাতানাঁধ 
দলের নেতৃত্ব করেন, তার দাবি ছল ম্যাণ্চেস্টারে 
প্রস্তুত কাপড়ের আমদানী শুজ্ক রহিত না করা। 
ালটন এই' দলের কথায় কর্ণপাত করেন 'ন বরং 
তাঁদের প্রাতি অপমানসচিক ব্যবহার করেন। কাঁল- 
কাতায় অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় হেয়) সম্মেলনের 
শেষ দিনে তিনি সভাপাঁতি হন। ভারতীয় 
সঙ্গীত সমাজের সভাপাঁত 'ছিলেন। ১.১.১৮৭৭ 
খু, "মহারাজ বাহাদুর* উপাধিতে ভূষিত হন। 

গ্রন্থাগার প্রভৃতি প্রাঁতষ্ঠানের সঙ্গে নানাভাবে 
জঁড়ত 'ছিলেন। তিনি ডায়মন্ড হারবার হাতাঁগঞ্জ 
হাই স্কুলের প্রাতষ্ঠাতা। [১,৮,১১৬] 

নরেন্দ্ুকফ 1সংহ, ভ. (১৯০১ ১- ২০১১. 
১৯৭৪)। খ্যাতনামা এীতহাঁসক ও শিক্ষাবদ। 
রাজশাহশী কলেজে পড়া শেষ করে তান কাঁলকাতা 
প্রোসডেন্সপী কলেজে ভার্ত হন এবং এম.এ. 
পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান আঁধকার 
করেন। ১৯৩৪ খী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপক 'হসাবে যোগ দেন এবং 
এ বছরই আশুতোষ অধ্যাপক-পদে উন্নীত হন। 
তান ১৯৫৫ খুশী. বিভাগীয় প্রধানের পদ অলঙ্কৃত 
করেন এবং অধ্যাপক থাকা কালে ১৯৬৮ খু, 
অবসর নেন। প্রাচীন বঙ্গের ইতিহাস ক্ষেতে নৃতন 
নূতন তথ্য সংগ্রহ ও সংযোজনে একজন কৃতাঁবদ্য 

পাশ্চাত্য দেশেও প্রতিষ্ঠা 
অর্জন করেন। এনসাইক্লোপাডয়া ব্িটানিকার নিয়- 
মিত লেখকরূপে সম্মানিত ছিলেন। তাঁর রাঁচত 
গবেষণামূলক উল্লেখযোগ্য গ্রল্থ : 'ইকনাঁমক 'হিস্টি 
অফ বেঙ্গল” 0৩ খস্ড), '্পখাঁজৎ সিংহ” 'হাইদার 



নরেম্ত্রচন্দ দত্ত 

আমল" এবং 'রাইজ অফ দি শখ পাওয়ার । তা 
ছাড়া বহু এীতিহাসক দলিলের সম্পাদনায় তাঁর 
কৃতিত্ব অপাঁরসীম। তান দীর্ঘকাল বেঙ্গল পাস্ট 
আন্ড প্রেসেন্ট এবং ইতিহাস" পাত্রকার সম্পাদক 
ছলেন। ১৯৬৯ খু, [তিন হীতহাস কংগ্রেসের 
সভাপাঁত হন। ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় মৌিলক 
অবদানের জন্য ১৯৬৪ খ্ঢী. এীশয়াটিক সোসা- 
ইট তাঁকে 'যদুনাথ সরকার সুবর্ণ পদক' দ্বারা 
সম্মানিত করে। [১৬] 

নরেম্্রচচ্দ্র দত্ত ২৫.১১.১৮৭৮ - ১৬.৪,১৯৬২) 
কালশকচ্ছ-_ন্রিপুরা ॥ মহেশচন্দ্র। মান্র ন'মাস বয়সে 
ণপতৃহশীন হন। মাতার অধ্যবসায়ে দারিদ্রের সঙ্গে 
সংগ্রাম করে শিক্ষালাভ করেন। কাঁলকাতা 'রিপন 
(অধুনা সংরেন্দ্রনাথ) কলেজ থেকে ১৯৯০৫ খু, 
আইনের স্নাতক হন। কুমিল্লায় আইন ব্যবসায় শুরু 
করে দেওয়ানী আদালতে অঙ্পাঁদনেই প্রাতিষ্ঠা লাভ 
করেন। জননেতা আঁখলচন্দ্র দত্তের পরামর্শে ও 
ওবধ-ব্যবসায়শ মহেশচন্দ্র ভট্টাচাের প্রেরণায় ১৯১৪ 
খই. কুমিল্লা ব্যাঁঙ্কং কর্পোরেশনের পত্তন করেন। 
ঘোঁষত মূলধন ৪ হাজার টাকা এবং আদায়ীকৃত 
মূলধন ২ হাজার & শত টাকা । তার মধ্যে নিজের 
বাঁড় বিক্রি করে জোগাড় করেন ১ হাজার ৫& শত 
টাকা । প্রথম 'দিকে ব্যাঙ্ক থেকে 'তাঁন মাইনে নিতেন 
নাসক ৮ টাকা । পূর্ব ভারতের আর্ক মূল্যায়ন 
(ইকনাঁমক সার্ভে) তান নিজের মত করেই করে- 
ছিলেন এবং সেখানকার প্রধান গিক্প 'হসাবে অন্য- 
তম চা-শিল্পে লগ্ন করা শুরু করেন। এর সুফল 
সপতেই তিনি ক্রমে ব্যান্ত ও প্রাতিষ্ঠানকে চা-বাগান ও 
আনূষাঁঙ্গক সম্পত্তি কেনার জন্য ব্যাঙ্ক থেকে ধণ 
দানের ব্যবস্থা করে কুমিল্লা ব্যাঙ্কং কর্পোরেশনের 
আর্থক বানয়াদ গড়ে তোলেন। পরে ভারতের বড় 
বড় ব্যান্ডের সঙ্গে যখন প্রাতযোগিতার সম্মুখীন 
হতে হল, তখন তান অন্য ব্যাঙ্কের সঙ্গে মিশে 
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক গঠনের দসদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 
বাঙজ্কের মাধ্যমে বাঙলার অর্থনোতিক বানিয়াদ দৃঢ় 
করা ও কলকারখানার সংখ্যা বাড়ানোই তাঁর ব্যবসায়ের 
মূলনীতি হয়। জাপানী আক্রমণ ৫১৯৪৩) এবং 
নোয়াখালণ দাত্গার (১৯৪৬) সময়ও সাধ্যমত সেবা 
করেছেন। যাদবপুর যক্ষত্া হাসপাতাল ও রচিশ 
রামকৃষ্ণ মিশনে তাঁর মোট দান ২২ হাজার ৫ শত 
টাকা। কর্মজীবনের শুরুতে কিছুকাল অমৃত- 
বাজার পন্রিকায় কাজ করেছিলেন। 1১৭,৮২] 

নবেল্দ দেব (৭.৭.১৮৮৮-১৯.৪,১৯৭১৯) 
ঠনঠানিয়া- কলিকাতা । নগেন্দ্রন্দ্র। কলকাতার তৎ- 
কালীন বনেদশ ও প্রগ্গাতশশল পারবারে জন্ম। 
জ্যেঠামহাশয় উপেন্দুচন্দ্র ছিলেন ডিরোজিওর শিষ্য! 

[২৪৬ ] লরেম্দ্রনাথ দগ্ত 

যৌবনে জ্ঞাঁতি-দাদা রাজেন দেবের প্রভাবে গুস্ত 
বিশ্লবব দলে যোগ দিলেও সাহতা-ক্ষেত্রেই জীবন 
কাটয়েছেন। মেষ্ট্রেপালটান স্কুল থেকে কাতত্বের 
সঙ্গে প্রবোৌশকা পাশ করেন, কিন্তু স্বাস্থ্যের কারণে 
কলেজন শিক্ষালাভ হয় 'ন। তবে সারা জীবন পড়া- 
শুনার মধ্যেই নিয়োজিত থাকেন। ব্রক্গবান্ধবের 
“সন্ধ্যা, পান্রকাতে তাঁর প্রথম কাঁবতা ছাপা হয়। 
তাঁর রাঁচত প্রথম গম্পপ্রল্থ চতুবেদাশ্রম, প্রথম 
উপন্যাস 'গরামল' ও প্রথম কাবাগ্রশ্থ “বসুধারাণ। 
"ওমর খৈয়াম'-এর কাব্যানুবাদ প্রকাশের ১৯৯২৬) 
সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর খ্যাতি গবস্তৃত হয়। গল্প, উপ- 
ন্যাস, কাঁবতা এবং শিশসাহত্য- সর্বক্ষেত্রেই ?তাঁন 
কাঁতিত্ব দোখয়েছেন। "ভারতশ”, কল্লোল" ও 'কা্তি- 
বাস'বাংলা সাঁহত্যের তিন যুগের লেখক-গোম্ঠীর 
সঙ্গে তাঁর সমান হদ্যতা ছিল। কাঁনম্ঠদের 'নরেন দা? 
আত পপ্রয় ব্যান্ত ছিলেন । তান বাঙলার খ্যাত নাট্য- 
সাপ্তাহক 'নাচঘরে'র সম্পাদক এবং প্রথম চলাচ্চিন্র 
সাপ্তাহক বায়োস্কোপের পাঁরচালক 'ছিলেন। 
ছোটদের জন্য প্রকাশিত মাসিক পান্রকা "পাঠশালা 
তিনি দীর্ঘ ১৫ বৎসর সম্পাদনা করেন। সাঁহতা- 
জীবনে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, অক্ষয় বড়াল, কান্ত- 
কাব, নজরুল, মোহতলাল এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 
অন্তরঙ্গ 'ছিলেন। আবার সিনেমা-থিয়েটারের তৎ- 
কালীন শল্পীরাও তাঁর ঘাঁনম্ঠ 'ছলেন। বাল- 
বিধবা রাধারাণীর সঙ্গো তাঁর বিবাহ সেকালের 
এক আলোচ্য বিষয় 'ছিল। এ 'ববাহে রবীন্দ্রনাথ 
আশশর্বাণী প্রেরণ করেন ও শরৎচন্দ্র উপাস্থত 
থাকেন। তাঁর রচিত প্রথম ছোটদের নাটক 'ফুলের 
আয়না" নাট্যাচার্য শাশিরকুমার স্টার মণ্ডে প্রযোজনা 
করেন। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রদ্থ : ভ্রমণ-কাঁহনগ 
-'াজপুতের দেশে" ও 'সাহেব-বাঁবর দেশে? ; উপ- 
ন্যাস--'আকাশ কুসুম ও "মানুষের মন' ; কিশোর- 
সাহিত্য-_-'অনেক দিনের কথা” ও “আনন্দ মেলা । 
১৯৫০ খপ. ইংল্যান্ড ও ফ্রাল্স-সহ পাশ্চম ইউরোপ 
এবং ১৯৫৪ খুঈ. রাশিয়া, ফিনল্যান্ড ও চেকো- 
শ্লোভাকিয়া ভ্রমণ করেন। তান শিশু-সাহিতোর 
জন্য মৌচাক পুরস্কার, (১৯৬৪), “ভুবনেশ্বরশ 
স্বর্ণপদক এবং পশাঁশরকুমার পুরস্কার ১৯৭১) 
লাভ করেন। বঙ্গীয় সাঁহত্য পরিষদের দুবার 
সহ-সভাপতি, বেঞ্গল 'পি.ই.এন., শিশসাহত্য- 
পরিষদ, শরৎ সাঁহত্য পাঁরষদ- প্রভাীতির সভাপাত 
িলেন। ক্যালকাটা কোমক্যাদ ও রবীন্দ্র ভারতর 
সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। 1৪,১৬] 

নরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৯১০৪ - ১৯৬৭) বানারখপাড়া 
-বরিশাল। ব্রজেন্দ্নাথ। বরিশাল থেকে ম্যাট্রিক 
পাশ করে ১৯২২ খুশী. কালিকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট 



নয়েল্ুনাথ বলঃ 

কুলে ব্যবহারিক কলা বিভাগে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। 
ছারাবস্থাতেই তিনি শিশু্সাহত্য-প্রকাশক ভট্টাচার্য 
আ্যান্ড সল্দ-এর সঙ্গে এবং পরবর্তী কালে শিশু 
গাহিত্য সংসদের সঙ্গে ঘাঁনম্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। 
ছবি আঁকা” 9৪ থণ্ড) তাঁর 'নজের পারিকাষ্পত 
ও আঙ্কিত পুস্তিকা । "ড়াছবিতে পাখি, "ছড়া- 
ছবিতে অ আ ক থ” পনজে কর” 'খেলার পড়া? 
“পড়া শেখা, “আমরা বাঙালশ' প্রভাতি ছোটদের 
ধিঙিল্ন বই-এর শোভাবর্ধক ছাঁব ও প্রচ্ছদপট তাঁর 
ধ্াধহারিক শিল্পের উৎকর্ষের পাঁরচয় দেয়। ব্যব- 
হাঞ্িক কলার ছার হয়েও নরেন্দ্রনাথ দৃশ্যচিত্র ও 
প্রাতকীঁতি অঙ্ফনে বিশেষ পারদশশ 'ছিলেন। তাঁর 
স্ীবন্যন্ত স্বচ্ছ জল-রগের ব্যবহার-কৌশল বহু 
গুপিব্যান্তর প্রশংসা অর্জন করে। বাঙলার িশোর- 
িশোরশদের মাঁসকপত্র অধুনালুপ্ত 'কৈশোরিকাণ্র 
সঙ্গে চিন্নরশিজ্পণ হিসাবে তাঁর 'নাবড় যোগাযোগ 
চিল। [১৪৯] 

নরেন্ছুনাথ বস্ 0৪.১২.১২১৯৭ - ২৯.৭.১৩৭১ 
ব.)১ সোনারপুর-চাত্বশ পরগনা । উপেল্দু- 
নারায়ণ। মাতুলালয়ে জল্ম। তিনি প্রবৌশকা পড়বার 
সময় ১৩১৪ ব. মাসিক “ছান্রসখা” এবং ১৩১৫ ব. 
জ্ঞান সভার রসায়ন বিভাগে ছান্রাবস্থায় “বিজ্ঞান 
দর্পণ পন্রিকা পরিচালনা করেছিলেন। ১৩৩০ ব. 
সাপ্তাহক ও পরে ১৩৩১-১৩৩৩ ব. মাসিক 
বাঁশর়ণ”, ১৩৪১ ব. ্লাববাসর,, ১৩৪৩ - ১৩৪৪ 
ব. 'সঙ্জশীবনশ এবং ১৩৫৩ ব. শারদীয়া সংখ্যা 
ণউধা' পাঁতিকার সম্পাদক 'ছিলেন। তাঁর রাঁচিত গ্রন্থ : 

“পূজা”, 'তাম্রকূট না কট: প্রস্াত পদাস্তকা, 'মানস- 
কমল, গেল্প), 'খাদ্যকথা' (বিজ্ঞান) এবং “আসামের 
সুদূর প্রান্তে' ভ্রমণ কাহন৭)। সম্পাঁদত গ্রল্থ : 
শ্রক্ষ-প্রবাসে শরংচন্দ্র ১৩৪৭ ব.)। ১৩৪৬ ব, 
তিনি বোম্বাই বঞ্গা সাঁহত্য-সভা প্রাতষ্ঠা করেন 118] 

নরেম্দ্রনাথ লাহা (১২৯৩ - ২৯.৭.১৩৭২ ব.) 
কাঁলিকাতা । প্রখ্যাত ধনণ ব্যবসায় হষশীকেশ লাহার 
পত্র। প্রেসিডেম্সী কলেজ থেকে এম.এ. পাশ 
করেন। ১৯১৬ খ্ঃশ. প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বাশ্ত পান 
ও ১৯২২ খওশ, ি-এইচ.ডি. হন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
মানা শাখায়, বিশেষত ভারততত্তে, তাঁর যথেম্ট 
পাশ্ডিত্য ছিল। ইংরেজী ও বাংলায় মোট ১৮টি 
মুল্যবান গ্রল্থ রচনা করেন। বহুদিন 11001912 
চ15001109] (30810571%, "সুবর্ণ বাঁণক সমাচার", 

“সাহত্য-পাঁরষদ- পত্রিকা" সম্পাদনা করেন। ভারতায় 
ইতিহাস কংগ্লেসের প্রান্তন সভাপাঁত ছিলেন। রাঁচত 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : "ভারতে শিক্ষা 'বস্তার', 'প্রাচশন 
হজ: দপ্ডনশীতি।, “দেশাবদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো”, 
1389৫365 0। 4509200 77000 ৮০11" ইত্যাদি! 

[ ২৪৬ ] লরেগ্দুনাখ সেন 

ব্যবসায় ক্ষেত্রেও. সাফল্য অজর্ন করোছিলেন। তান 
পারিবারিক ব্যবসায় ছাড়াও বঙ্গান্ত্রী কটন মিলের 
ম্যানোঁজং ডিরেক্টর, ইউনাইটেড ব্যা্ষের চেয়ার- 
ম্যান, বঙ্গীয় জাতীয় বাঁণকসভার সভাপতি, 
কাঁলকাতার শোঁরফ এবং প্রথম ও দ্বিতীয় 
গোল টোবল বৈঠকে ভারতের অন্যতম প্রাতানাঁধ 
ছিলেন। [৪,২২৬] 

নরেল্দ্রনাথ সেন, রায়বাহাদুর (২০.২.১৮৪৩ - 
১.৭,১৯১১) কলুটোলা--কনিসকাতা। হারমোহন। 
বিখ্যাত রামকমল সেনের পৌন্র। হিন্দু কলেজে ও 
ক্যাপ্টেন পামারের নিকট শিক্ষালাভ করেন। ছান্র- 
জীবনেই ছইপ্ডিয়ান 'ফিজ্ড' পাশ্লিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ 
শুরু করেন। ১৮৬১ খী. হীপ্ডিয়ান মিরর পন্িকা 
প্রাতাষ্ভত হলে তাতে প্ররম্ধাঁদ 'লিখতেন। ক্রমে 
তিনি আ্যাটার্নর পেশা গ্রহণ করেন। ইশ্ডিয়ান 
মিরর' দৈনিকে পাঁরণত হলে প্রতাপ মজুমদারের 
পাঁরবর্তে তিনি তার সম্পাদক হন। তখন থেকে 
আমৃত্যু সম্পাদক ছিলেন ও শেষের দিকে তার 
স্বত্বাধিকারণ হয়োছিলেন। সম্পাদকর্পে. তাঁর যেমন 
কাতত্ব ছিল, তৎকালীন রাজনশীতিতে লুনামও 
তেমাঁন 'ছিল। লাট সাহেবদের নিকট সেকালের 
বিশিষ্ট ব্যান্তদের সঙ্গে প্রতিনিধি হয়ে তিনি 
আবেদন জানাতে যেতেন। এমনই এক প্রাতানাধ- 
রূপে লর্ড ডাফারনের সঙ্গে তাঁর বাগষদ্ধ হয়, 
কেননা -প্রাপ্ত সংবাদের সূত্র প্রকাশ করতে 'তনি 
অস্বীকার করেছিলেন। ১৮৮৫ খুশী. বোম্বাইতে 
অনুম্ঠিত প্রথম কংগ্রেসের আঁধবেশনে অত্যঙ্প 
কয়েকজন বাগালশর মধ্যে তিনিও উপাঁস্থত 'ছিলেন। 
১৮৮৭ খুশী, মাদ্রাজ আঁধবেশনেও প্রাতানাঁধ 
ছিলেন। ১৮৯৭ -৯৯ খ্7ী., কাঁলকাতা. পৌর- 
প্রতিষ্ঠানের কাঁমশনাররূপে কাজ করেন। পরে সর- 
কারের সঙ্গে '্বমত হওয়ায় অন্যান্যদের সঙ্গে এ 
পদ ত্যাগ করেন। ৮.৬.১৯০৫ খ্ী, টাউন হলের 
বয়কট প্রস্তাব-সভার সভাপাঁতি ছলেন। 9.৮. 
১৯০৬ খখ, গ্রীয়ার পার্কে প্রথম যে সভায় জাতশয 
পতাকা উত্তোলন করা হয় তারও তানি সভাপাঁত 
ছিলেন। বঙ্গভগ্গ-বিরোধশ আন্দোলনের সমর্থক, 
[িধবা-বিবাহের উৎসাহী সমর্থক; বাল্যবিবাহ ও 
িলাত-ফেরতদের প্রায়শ্চিন্তের বিরোধ এবং সারা- 
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কাঁলকাতার বহু সামাজিক প্রাতিষ্ঠানের সম্গে যুস্ত 
ছিলেন। রাশ্টাগর সংরেন্দ্রনাঘের মতে দেশে যখন 



নরেন্দুনারায়ণ চক্ষবতণ 

সরকার-বরোধণ মনোভাব প্রবল সেই সময়ে "সুলভ 
সমাচার, নামে সরকারী প্রচার-পন্রের সম্পাদনা 
(১৯১১) নরেন্দ্রনাথের রাজনৌতক জীবনের এক- 
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তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা । [১,৮,৬০,১২৪] 
নরেন্দ্ুনারাক়ণ চক্রবর্তী (2- ১৯১১) বাগমারা 

_ পাবনা । বাঙলার বস্লব-আন্দোলনের একানিম্ঠ 
কর্মণ। জঙ্গলের পথে চলা কালে বাঘের আক্রমণ 
থেকে বৈপ্লাবক কাজে শিক্ষানাবশ এক সঙ্গ 
যুবককে বাঁচাতে তিনি ও আঁবনাশচন্দ্র রায় বাঘের 
সঙ্গে লড়াই করেন। এই সংগ্রামে তিনি মারাত্মক- 
ভাবে আহত হয়ে মারা যান। [১৩৯] 

নরেচ্ছমোহন সাহা (২৬.১০.১৮৭৬- ১৩,১০৭, 

১৯৩৫) বনানই-_-ময়মনাঁসংহ। সামান্য লেখাপড়া 
শিখে িলাতী হাওয়ার্থ কোম্পানীতে চাকরি নেন। 
কমে এ কোম্পানীর অংশীদার হন এবং পরে নিজেই 
একজন প্রধান পাট-ব্যবসায়ী হয়ে ওঠেন। স্বনামে 
ও অন্য নামে সাতাঁট পাট-ব্যবসায়ের প্রাতষ্ঠান 
স্থাপন করেন। পাট-শিল্পে একজন আঁভজ্ঞ ব্যান্ত- 
রূপে মিল-মালকদের আস্থাভাজন 'ছিলেন। নানা 
সংকাজে অর্থসাহায্য করতেন। [১] 

নরেম্দ্রমোহন সেন (আগস্ট ১৮৮৭ 2- ২৩.১. 
১৯৬১) আমনপূর-_ঢাকা। জলপাইগাঁড়তে জল্ম। 
প্রভাতকুমার। পিতা 'শিক্ষাবিভাগের পদস্থ কর্ম 
চারী। মেধাবী ছান্র নরেল্দ্রমোহন ৯৭ বছর বয়সে 
ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে পড়ার সময় বাল্যকালের 
গৃহাশিক্ষক পালন দাসের প্রভাবে গুপ্ত বিপ্লবী 
দলে যোগ দেন। সন্দেহকুমে গ্রেপ্তার ও আভযাস্ত 
হলে আত্মগোপন করেন। ক্রমে সাংগঠনিক নেতৃত্বের 
দায়ত্ব পান। ১৯৯০ খহখ. পালন দাস গ্রেপ্তার 
হলে দলের কাজকর্ম পাঁরিচালনা করতেন। ১৯১৪ 
খুশ. কাঁল্কাতা গ্রীয়র পার্কে বীরেন চট্টোপাধ্যায় 
প্রভৃতি সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনার সময়ে তিনি 
গ্েতার হন ও ১৮১৮ খাীষ্টাব্দের ৩ আইনে 
বািভন্ন জেলে বন্দী থাকেন। ধৃত হবার আগেই 
সহকর্মী কেদারেশবর গুহকে জাপান ও সদর 
প্রাচ্যে প্রেরণ করেন। ১৯২১ খ্যী, ম্যান্তলাভ করেই 
অপর সহকর্মী গোপেন চক্রবর্ণীকে রাশিয়ায় 

পাঠান। এই বছর অসহযোগ আন্দোলনের সময় 
কংগ্রেসে যোগ দেন ও ঢাকা জেলা কংগ্রেসের সম্পা" 
দক ধনর্বাচিত হন। 'দল্লী কংগ্রেসের ১৯২৩) 
সময় অনেক 'বপ্লবী সরকার কর্তৃক ধৃত হওয়ায় 
আত্মগোপন করে দু'বছর সাংগঠনিক কাজে 

সারা ভারত ও বাঙলাদেশ পাঁরভ্রমণ করেোছিলেন। 
৯৯২৫ খু, ঢাকা শহরে গ্রেপ্তার হন। আলখপুর 

[ ই৪৭ এও নর়েশচল্জ্ চৌধুকণ 

সেম্মাল জেলে বন্দী থাকার সময় পদস্থ গোয়েন্দা 
ভূপেন চট্োপাধ্যায় নিহত (২৮.৫.১৯২৬) হলে 
কয়েকজন নেতৃস্থানীয় 'বি্লবীর সঙ্গো নরেন্ছু- 
মোহনকেও ব্রহ্মদেশের জেলে পাঠান হয়। এখানেই 
তাঁর চিন্তাধারার পাঁরবর্তন ঘটে। ১৯২৯ খ:স, 

উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। কাশীর রামকৃষ্ণ হাস- 
পাতালে মৃত্যু। [৩,১০,১২৪] 

নরেন্দ্রলাল খাঁ, রাজা (১৭.৯,.১৮৬৭ "১৫২, 

১৯২০) নাড়াজোল-মোদনীপুর। রাজা মহেন্দ্র 
লাল। '্রাটশ সরকারের হাতে নিগৃহীত দেশ- 
ধহতৈষশ জামদার। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য 
গছলেন। “পাঁরবাঁদনী 'শিক্ষা' গ্রন্থের রচাঁয়তা। [৪] 

নরেশচন্দ্র। কৃষনগর রাজবংশের কুমার নরেশ- 
চন্দ্র বা নরচন্দ্র রায় একজন 'বাঁশম্ট শ্যামাসঞ্গাশত- 
রচায়তা 'ছিলেন। [১] 

নরেশচম্দ্র ঘোষ (১৯০৪ - ২৯.১১.১৯৭০)। 
শবাশিন্ট চলচ্চন্র-ব্যবসায়ী। রূপবাণী চিন্রগৃহের 
ম্যানেজার থেকে আযসোসয়েটেড 'ডাস্ট্রিবিউটার্স 
নামে এক পাঁরবেশক-সংস্থা নি গড়ে তোলেন 
(১৯৩০)। তখন থেকে ১৯৫২ খ্ী, পর্য্ত বহু 
গচন্রের পাঁরবেশনা ও আধাশক প্রযোজনা করেন। 
ণবখ্যাত চিন্রগাঁলর মধ্যে গরাঁমল', “বন্দশী”, "সন্ধি, 
'ভাবীকাল', চট্রগ্রাম অস্বাগার লুণ্ঠন" প্রভাত 
উল্লেখযোগ্য । [১৯৬] 

নরেশচন্দ্র চৌধ্রণ ১ (১৮৯২- ১৯২৮)। 'তাঁন 
ছাত্রাবস্থায় শ্রীঅরাঁবন্দ ও যতশন মুখার্জীর সাহ- 
চর্যে বিগ্লবশ দল সংগঠনে অংশ নিতেন। িশোর- 
গঞ্জ ষড়যন্ত্র মামলায় দীর্ঘকাল কারাবাস করতে 
হয়। অসহযোগ আন্দোলন ও তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ 
আন্দোলনে যোগ 'দয়োছলেন। ময়মনাঁসংহে স্বরাজ্য- 
দল সংগঠনের সময়ে তিনি পুনর্বার গ্রেপ্তার হন। 
জেলের মধ্যে একাধক পুস্তক রচনা করেন। এ 
সময়ে স্বাস্থযভঞগ্গ হয়। ম্ান্তর পর মততযু ঘটে। 
[৯০] 

নরেশচন্দ্র চৌধূর)২ (৯৯০২ - ২০.৪.১৯৩৬)। 
নোয়াখালশ জেলার এই 'বাশম্ট কংগ্রেস-কমশি 
এম.এ. পাশ করে নোয়াখালীর “কুমার অরুশচন্দু 
হাই স্কুলে' শিক্ষকতা করেন। নোয়াখালী ছার 
সংসদ প্রাতষ্ঠাতাদের অন্যতম 'ছলেন। ২৬ জানু 
য়ারখ ১৯৩২ খু, জাতীয় পতাকা উত্তোলনের 
অপরাধে দুবছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। 
জেল থেকে বৌরয়ে বক্ষনা-রোগাক্রাল্ত হয়ে চিতোর 
স্বাস্থ্য-নিবাসে মারা যান। [৭8] 



নরেশচন্দ্র মিন 

নরেশচন্দ্র মিন্ত ১৮৮৮ - ২৫.৯.১৯৬৮) আগর- 
তলা-ন্রিপুরা। বঙ্কুবিহারী। ১৯০৮ খী. ছাত্রা- 
বস্থায় ইন্স্টটিউটে নবানচন্দ্র সেন 
রচিত কুরুক্ষেত্র নাটকে তিনি “দুর্বাসাপ্র ভূমিকায় 
আভিনয় করেন- শাশরকুমার ছিলেন “আভিমন্যুঃ ৷ 
১৯১৪ খু, আইনের স্নাতক হন। গকন্তু আভ- 
নেতার জগবনকেই শেষ পধন্তি বেছে 'নয়োছিলেন। 
ধশাশিরকুমারের সঙ্গে বাঙলার নাট্যান্দোলনে নব- 
যুগ প্রবর্তনে অগ্রণন ছিলেন। নাভ রঙ্গমণ্ডে 
পেশাদাররূপে যোগ দিয়ে প্রথম আভিনয় করেন 
'প্যালারামের স্বাদোশিকতা” নাটকে (১৯২২)। পরের 
বছর স্টার রঙ্গমণ্টে অপরেশচন্দ্রের 'কর্ণাজন, 
নাটকে 'শকুনি'র ভূমিকায় আভনয় করে বিখ্যাত 
হন। "চন্দ্রগুপ্ত" নাটকে প্রথমে চাণক্য' পরে 'কাত্যা- 
য়নে'র ভূমিকায় তাঁর অভিনয় বিশেষভাবে স্মরণীয়। 

অমধূর কণ্ঠস্বর সম্বল করে সুদীর্ঘকাল রগ্গ- 
মণ্ডে ও চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন । বাঙলার নিজস্ব 

যার্াশিল্পেও যোগ দিয়ে প্রাতিভার ছাপ রেখে যান। 
৮০ বছর বয়সে মৃত্যুর তিন দিন আগে "সোনাই 
দশীঘ' ও "বাঙালণ' নামে দুশট যালা-নাটকে গুরুত্ব- 
পূর্ণ ভূমিকায় আভনয় করেন। সুদীর্ঘ আঁভনয়- 
জশবনে অসংখ্য চরিন্নে আভনয় করেছেন। মূলত 
খল এবং টাইপ চারে তাঁর স্বকীয়তা ছিল । তাঁর 
আঁভিনীত ও পারচাঁলত 'নর্বাক চিত্র : “চন্দ্রনাথ”, 
'নৌকাড়ুবি', 'দেবদাস', 'মানভঙ্জন' প্রভৃতি । প্রথম 
নর্বাক অভিনয় “আঁধারে আলো? (১৯২২১ 'চন্লে। 
অনেক বিখ্যাত সবাক 'চন্লের তান পাঁরচালক ও 
আঁভনেতা। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : স্বয়ংসদ্ধা” 
বাংলার মেয়ে', "গোরা" 'অল্লপূর্ণার মান্দর”, 'বৌ- 
ঠাকুরাণণীর হাট', “উল্কা”, 'কািন্দী”। মণ্ে তাঁর 
আঁভনশত কাতায়ন চোণক্য), পানুবাবক গোরা), 
1জতেন্দ্রনাথ বোংলার মেয়ে) বাঙালী দর্শক স্মরণ 
রাখবে । পুরুলিয়ায় অন্ম্ঠত বঙ্গ সাহত্য সম্মে- 
লনের (৯৯৬৭) নাট্য শাখার তিনি সভাপাঁত 
ছিলেন। [৩,৯১৬] 

নরেশচল্দ্রু সেনগপ্তি তে.৫.১৮৮২ - ১৭.৯, 
১৯৬৪) বাঁশী-টাঙ্গাইল। মহেশচন্দ্র। মাতুলালয় 
বগডড়ায় জল্ম। ১৯০৬ খুশী. ওকালাঁত পাশ করে 
হাইকোটে যোগ দেন এবং কলকাতা 'বিশ্বাঁবদ্যা- 
লয়ের আইন কলেজে অধ্যাপনা করেন। প্রাচশন 
ভারতের ব্যবহার ও সমাজনশীতি বিষয়ে গবেষণা 
করে ১৯৯১৪ খুখ, িড.এল. উপাধি প্রাপ্ত হন। 
১৯১৭ খশ, 'তাঁন ঢাকা আইন কলেজের ভাইস- 
প্রল্সপ্যাল নিষুন্ত হন। ১৯২০ - ২৪ খুখ. পর্যক্ত 
ঢাকা 'বিশ্বাবদ্যালয়ে আইনের অধ্যাপক 'ছলেন। 
আইন-উপদেস্টা হিসাবে তাঁর খ্যাত 'বিস্তাতি লাভ 

[ ২৪৮ ] নয়োতমদাদ ঠাকুর 

করে। পুনরায় কলিকাতায় আইন ব্যবসায় শুর 
করেন। ১৯৫০ খু, কলিকাতা 'বিশবাঁবদ্যালয়ের 
ঠাকুর আইন অধ্যাপক" হন। ইউনেস্কোর আমন্ত্রণে 
১৯১৫১ খন, আমোৌরকায় অন্তত আঁধবেশনে 
যোগ দেন। ১৯৫৬ খী, ভারতীয় আইন কাম- 
শনের সদস্য হন। তাছাড়া সাহত্যিক ?1হসাবেও 
[তান [বিশেষ পাঁরাঁচত। আইন-সংক্রান্ত তথ্যপূর্ণ 
গ্রন্থ যেমন তানি রচনা করেছেন তেমনই বহু 
প্রবন্ধ, গল্প, নাটক ও উপন্যাস রচনা করে সাহত্য- 
ক্ষেত্রে বিশেষ স্থান আধকার করেছেন। ১৯১০ 
খু. তিনি বাঁজকমচন্দ্রের আনল্দমঠ 4১০০০ ০£ 
81159 নামে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। রাঁচিত 
গ্রন্থের সংখ্যা ৬০টি। 'শুভা”, “পাপের ছাপ, প্রভৃতি 
বই-এ তিনি সামাঁজক সমস্যার উত্থাপন করেছেন। 
তাঁর একাধক উপন্যাস চলাচ্চন্রে রূপাঁয়ত হয়েছে। 
ইংরেজীতে তান 45৮09101610 0 19৮৮ নামে 

একটি প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করেন। কর্মজঈবনে 
বিভিন্ন সময়ে রিপন কলেজ এবং 'সাট কলেজের 
সঙ্গেও যুন্ত 'ছিলেন। প্রথম জীবনে বঙ্গভঙ্গ- 
ণবরোধী আন্দোলনে যোগ দেন এবং কংগ্রেস-কমশি 
হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। /১৯৯২৫- ২৬ খ্ী. 
[তিনি নবগঠিত “ওয়াকার্স আযাপ্ড পেজোন্টস্ 
পাঁট”"র প্রোসডেল্ট হন। পরে ১৯৩৪ খুশ. "লেবার 
পার্ট অব হীণ্ডয়ারও প্রোসডেন্ট গনবণাচত 
হয়োছিলেন। তাঁর সময়ে এই দুই প্রাতষ্ঠানেরই 
ভাইস-প্রোসিডেন্ট ছিলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত। ২১.৬. 
১৯৩৬ খী. গোঁকরি মৃত্যুতে কলিকাতায় অন- 
্ঠিত শোকসভায় 'নাখল ভারত প্রগাত লেখক 
সঙ্ঘের যে সাংগঠাঁনক কমিটি গাঁঠত হয়োছল 'তাঁন 
তারও সভাপাঁত 'ছিলেন। বাংলা সাহত্যে নৃতন 
দৃ্টিভাঁঙ্গ ও প্রগাঁতিশশল চিন্তা বিস্তারের ক্ষেত্রে 
এই সঙ্মঘের অবদান 'বশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। 1৩, 
৪,১৩৪,১৪৬] 

নরেশ রায় (- ২২.৪.১৯৩০) নোয়াপাড়া-- 
ময়মনসিংহ । গিরিশচন্দ্র। বিপ্লবী দলের সদস্য 
ছিলেন । চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে ১৮.৪.১৯৩০) 
অংশগ্রহণ করেন । চারাঁদন পর জালালাবাদ পাহাড়ের 
যুদ্ধে ইংরেজ সেনাবাহনশর সঙ্গে সম্ঘ্ষে প্রাগ 
দেন। এই দিন ১০ জন িস্লবী শহখদ হয়ে” 
ছিলেন । 1১০,৩৫,৪২,৪৩] 

নরোশ্তমফাস ঠাকুর ১৫৩১ - ১৫৮৭) খেতুরী- 
গড়েরহাট পরগনা- রাজশাহখী। রাজা কৃফানন্দ দত্ত । 
১৮ যছর বয়সে তিনি গৃহত্যাশ করে বৃজ্দাবনে 
জীব গোস্বামীর আশ্রয়ে যান। সেখানে লোকনাথ 
গোস্বামীর কাছে দীক্ষা নিয়ে আজপবন রত্ষচ্য 
পালন করেন । জব গোস্বামীর কাছে তান বৈষফষ 



নালনাক্ষ দত্ত 

শাস্ন অধ্যয়ন করে ঠাকুর মহাশয়” উপাঁধ লাভ 
করেন। বাঙলাদেশে বৈষব গ্রস্থগযীলর প্রচারের 
জন্য জীব গোস্বামী শ্রীনবাস আচার্য, কৃষ্কানন্দ 
ও নরোন্তমকে গ্রল্থসহ বাঙলাদেশে পাঠান। পথে 
গ্রল্থগুলি অপহৃত হয়। নরোত্তম দেশে ফেরেন 
1কল্তু সংসারী হন না। খেতুরীতে ৬টি 'বগ্রহ 
প্রতিষ্ঠা করেন। বিগ্রহ প্রাতিষ্ঞঠা উৎসব 'বশেষ 
সমারোহের সঙ্গে অন্যা্ঠত হয়। খেতুরীতে তাঁর 
অনুম্ঠিত বৈষ্ব-সম্মেলনে তান কীর্তনগানে 
রস-কীর্তনের যে পদ্ধাঁত প্রবর্তন করেন তা সমগ্র 
বৈফবমণ্ডল'শ অনুমোদন করেন। এই সম্মেলনেই 
প্রথম প্রণালশবদ্ধভাবে গোরচীন্দ্রকা গানের পর 
লশলাকীর্তন গানের প্রথা প্রবার্তত হয়। তানি 
খেতুরাঁ-গড়েরহাট পরগনার লোক ছিলেন ব'লে তাঁর 
সম্ট সুরের রস-কীর্তনকে গড়েরহাটপ বা গড়ান- 
হাটী কীর্তন বলা হয়। খেতুরীতে যে গৃহ নির্মাণ 
করে তান সাধন-ভজন করতেন তা “ভজনস্থলণ, 
নামে খ্যাত 'ছিল। 'তাঁন বাংলা ভাষায় সর্বসাধারণের 
উপযোগী করে বহু গ্রস্থ রচনা করেন। রাজশাহ৭, 
পাবনা, মালদহ, রঞ্গপুর, বহরমপুর প্রভাতি স্থানে 
তাঁর বহু শষ্য ছিল। মাঁণপুরের রাজারা তাঁরই 
শষ্য হয়োছিলেন। [১,৩,২৭] 

নাঁলনাক্ষ দর্ত (৪.১২.১৮৯৩ - ২৭-১১.১৯৭৩) 
পূর্বস্থাল- বর্ধমান। সংরেন্দ্রনাথ। পিতার কর্ম 
স্থল ওয়ালটেয়ারে জল্ম। চট্টগ্রাম কলেজে আই.এ. 
এবং কাঁলকাতা প্রোসডেল্সী কলেজ থেকে পাঁল- 
ভাষায় অনার্পসসহ 'বি এ. পাশ করেন ও এম.এ.তে 
প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান আঁধকার করেন। 
বেখগুনে জাডসন কলেজে দিকছাাঁদন অধ্যাপনা 

অধ্যাপক পদে নিযুস্ত হন। কলমে তানি 'প.আর.এস,, 
ধপ-এইচএডভ. ও বি.এল. ডিগ্রী লাভ করে সরকারী 
বৃত্ত নিয়ে লণ্ডনস্থ প্রাচ্য 'বিদ্যাবভাগে অধ্যয়ন 
করেন। এখানে তারি গবেষণা গ্রন্থ 44১9০০5 ০1 
1১101752172, 13000171510 17 115 হ২6191101) 00 

17177895908" রচনার জন্য লন্ডন 'বশ্বাবদ্যালয়ের 
সর্বোচ্চ ধডগ্রশ গডিলট. লাভ করেন। দেশে ফিরে 
তান পুনরায় অধ্যাপনাকার্ষে ব্রতী হন। পাল 
1বভাগে প্রধান অধ্যাপকের পদ থেকে ১৯৫৯ খখ. 

তান অবসর-গ্রহণ করেন। কাশ্মীর সরকারের 
আহবানে তান পগলিট ম্যানাস্কিপ্ট” সম্পাদনা 
করেন। প্যাথটি প্রধানত বৌদ্ধ “বনয় গ্রন্থ। তাঁর 
সম্পাদনায় ণগলিট ম্যানাস্কিপ্ট' বহু খণ্ডে প্রকা- 
[শত হয়। নরেন্দ্রনাথ লাহার সহযোগণ হিসাবে 

[ ২৪৯ ] মাঁলনশকান্ড ভ্টশ্াালশ 

পরবত কালে স্বয়ং ৪র্থ ও ৫ম কোশস্থানও প্রকাশ 
করেন। ইপ্ডিয়ান কোয়াণার্ল, মহা" 
বোধি সোসাইটি এবং গ্রেটার ইশ্ডিয়া সোসাইটি ও 
তৎসংক্রান্ত প্রকাশনার সঙ্গে তিনি সং্লস্ট 'িলেন। 
তনি দুবার এাশয়াটিক সোসাইটির অধ্যক্ষ 'ির্বা- 
চিত হন। ইরান সোসাইটির অধ্যক্ষতা করেন। 
ধর্মাও্কুর বৌদ্ধাবহারের অধ্যক্ষ ও বেঙ্গল চেম্বার 
অফ কমার্ঁস কর্তৃক 'নর্বাঁচিত রাজ্যসভার সভ্য 
শছলেন। ১৯৫৭ খু. জাপান সরকার কর্তৃকি আম- 
ন্নিত আতাঁথরূপে ২৫শততম বৌদ্ধ জয়ম্তশ 
উৎসবে যোগদান করেন। ১৯৫৮ খত. ভারততত্্ব 
ণবদ- হিসাবে আচার্য রাঘবন প্রভাীতির সঙ্গে সোঁভ- 
য়েত দেশ ভ্রমণ করেন। ১৯৬০ খী. রেঞ্গুনে 
অনুষ্ঠিত বৌদ্ধ ধর্মমহাসভায় ভারতীয় প্রাতানাঁধ 
দহসাবে যান। অন্যাদকে ব্যবসায়ী হিসাবেও 1তাঁন 
সফলতা লাভ করোছিলেন। তাঁর ব্যান্তগত দহট 
কাপড়ের মিল 'ছিল। [৩২] 

নাঁলনশকান্ত বাগৃচশী (১৮৯৬ -১৫/১৬.৬. 
১৯১৮) কাণ্চনতলা-_নদীয়া। ভূবনমোহন। বহরম- 
পুর কৃফনাথ কলেজে পড়ার সময় বিপ্লবী দলে 
যোগ দেন। পাঁলসের দম্ট এড়ানোর জন্য পাটনার 
বাঁকপুর কলেজে ও ভাগলপুর কলেজে পড়েন। 
আই.এ. পাশ করার পর আত্মগোপন করতে হয়। 
দানাপুরে সৈন্যদের মধ্যে অভ্যঙ্থান ঘটানর চেষ্টা 
করেন। দলের 'নরশে গৌহাটীর গোপন আস্ভায় 
আশ্রয় নেন। এখানে ১২.১.১৯১৮ খু, পাঁলিসের 
সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামের পর 'তাঁন ও সতাঁশ পাক- 
ডাশশ বেষ্টনী ভেদ করে পাহাড় অগ্চলে সরে 
পড়েন। নবগ্রহ পাহাড়েও আর এক আক্রমণ দঃ" 
সাহসের সঙ্গে প্রাতিহত করেন। সেখান থেকে পায়ে 
হেপটে কাঁলকাতায় পেশছান। তখন তান বসল্ত 
রোগে আক্রান্ত ছিলেন। জনৈক বশ্লবশী বন্ধু 
তাঁকে কালিকাতা ময়দানে পড়ে থাকতে দেখতে 

পান এবং তাঁরই সেবাযত্বে নাঁলনশকান্ত আরোগা- 
লাভ করেন। পরে তিনি ঢাকায় যান এবং সেখানে 
ফলতা বাজারের ঘাঁটি পুলিস ছিরে ফেললে গুঁি- 
শবানময়ের ফলে সাংঘাতিক আহত হয়ে গ্রেপ্তার 
হন। সঙ্গণ তারণী মজুমদার ঘটনাস্থলেই নিহত 
হন এবং নালনশকান্ত সেই দিনই ঢাকা জেলে 
মারা যান। এ লড়াই-এ একজন পুলিস নিহত ও 
বহু আহত হয়োছিল। নাঁলনীকাচ্তের আশ্রয়দাতা 
চৈতন্য দে'র ১০ বছর কারাদণ্ড হয়। [১০,৩৫&, 
8২,৫%৪,৭০0] 

ভটটশালশ (২৪-১.১৮৮৮- ৬.৯, 
১৯৪৭) নয়নানন্দ--ঢাকা। ৷ পৈতৃক 
নিবাস ঢাকা বিক্রমপুরের পাইকপাড়া গ্রাম । চার বছর 
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বয়সে পিতৃহশন হলে খুল্লতাত অক্ষয়চন্দ্রে কর্তৃক 
প্রতিপালিত হন। মেধাবী ছাত্র 'ছিলেন। প্রবোৌশকা 
পরণক্ষায় (১৯০৫) পরদ্দক ও বৃত্তিলাভ করেন। 
ছাত্রাবস্থায় িতৃব্যের ব্যয়ভার লাঘবের জন্য কাবতা 
ও গল্প গজিখে উপাজনের চেস্টা করতেন । কলেজে 
কয়েকজন ইংরেজ অধ্যাপকের কাছেও আর্ক 
সাহায্য পান। ১৯১২ খুশি. এম.এ. পাশ করেন। 
কিছুদিন স্কুল কলেজে শিক্ষকতার পর ১৯১৪ 
খুশ., ঢাকা িউজিয়ামের কিউরেটর পদে 'নিয্স্ত 
হন ও আজীবন এঁ পদে থেকে 'মিউীঁজয়ামের 
প্রভূত উন্নাতসাধন করেন৷ মাঝে মাঝে ঢাকা 'বশ্ব- 
বিদ্যালয়ের এম.এ. ক্লাশের ছাত্রদেরও পড়াতেন। 
মুদ্রাতত্ ও প্রত্রালাঁপাঁবদ্যায় এবং মৌর্য ও গৃস্ত- 
বংশশয় ইতিহাসের গবেষণায় তাঁর ভারতজোড়া 
খ্যাতি হয়োছল। 'ক্রোনোলাজ অফ আল হীপ্ডি- 
পেশ্ডেন্ট সুলতানৃ্স অফ বেঞ্গল" গ্রন্থ রচনা করে 
তিনি ১৯২২ খুশী, কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পগ্রাফথ পূরস্কার পান। এই গ্রন্থে তান রাজা 
গণেশের সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য প্রকাশ করেন। 
১৯৩৪ খর, মুদ্রাতত্ব ও মৃতিতত্তে গবেষণার জন্য 
ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয় থেকে 'পি-এইচ.ড. উপাঁধ 
পান। হাসি ও অশ্রু ১৯২৫) তাঁর প্রথম প্রকা- 
1শত গ্রল্থ। রচিত ণনঃসঙ্গ' ও পপবরাগ' গল্প 
দুপট অনুদিত হয়ে জার্মান-সঙ্কলনে স্থান লাভ 
করেছে। বিদ্যালয়ের প্রায় ৪০1 পাঠ্যপুস্তক রচনা 
করেন। তানি 'বাঁর 'বক্রম' নামে একখানি নাটকও 
লখেছেন। সম্পাঁদত গ্রল্থের সংখ্যা ৪টি। তার 
মধ্যে কীর্তিবাস আদিকান্ড, উল্লেখযোগ্য। [৩ 
8,৫] 

নাঁজনশকান্ত সেন 0১৮৭৮ 2- ২০.১.১৯০১) 
চট্টগ্রাম । পিতা কমলাকাল্ত চট্ুগ্রামের খ্যাতনামা উকিল 
িলেন। জননেতা যাব্লামোহন সেন ও নাঁলনশকান্ত 
তাঁর কাছ থেকেই দেশপ্রেমের দশক্ষা গ্রহণ করেন। 
স্বদেশ আন্দোলনের (১৯০৫) অনেক আগে 
(১৮৯৫ - ৯৬) নাঁলনীকান্ত চট্ুগ্রামে স্বদেশশ দুব্য 
ও বস্ম ব্যবহারের আন্দোলন শুরু করেছিলেন। 
চট্টগ্রামে সাধারণ পুস্তকালয়ের অভাব দূর করতে 
তিনি ন্যাশনাল স্কুলের গৃহে "অধ্যয়ন সম্মিলনপ 

কলেজে 'ব.এ. পড়ার সময়ে ১৮১৯৭ - ১৯) ইডেন 
হিজ্দু হোস্টেল থেকে "আলো" নামে একটি 'শিক্ষা- 
মূলক পতিকাও চট্টগ্রামবাসণদের জন্য প্রকাশ করে- 
িলেন। অভিভাবকদের ইচ্ছা ছিল তিনি ওকালাঁত 
পড়েন, 'কিচ্তু তান বি.এ. পাশ করে স্যদেশসেবার ' 
জন্য চট্টগ্রামে ফিয়ে যান ও বিনা বেতনে একটি 
স্কুলে শিক্ষকের কাজ নেন। তাঁর উন্দেশ্য ছিল 

[ ২৫০ 1 নাঁলনীমেেন বস্ 

ধহন্দু-মুসলিম সংহাতি ও দেশপ্রেম প্রচার। এই 
কাজে অত্যধক পারশ্রমের ফলে তাঁর অকালমততত্যু 
গা [১,৮] 

(ঘোষ) বস; (১২৮৮ - ১৩০৪ 
ব.)। মাহলা কাঁব। 'পতা দেবেন্দ্ু- 
বিজয় বসু ও মাতামহ বিখ্যাত নাট্যকার দ্ীনবন্ধ্ 
'মঘ্ল। ১৩ বছর বয়সে সতীশচন্দ্রু ঘোষের সঙ্গে 
বিবাহ হয়। মানত ১৬ বছর বয়সে মারা যান। মৃত্যুর 
পর তাঁর রাঁচিত বহু কবিতার মধ্যে মাত্র ৭২টি 
সঙ্কলন করে মাতুল লাঁলতচন্দ্র মিত্র 'নলিনী গাথা” 
নামে গ্রল্থাকারে প্রকাশ করেন। 1[১,৪৪] 

নালনশ মৈত্র ১৫.৩.১৮৭৮ - ২,৫,১৯৫৯১ 
ময়মনাসংহ। আইন ব্যবসায় ছেড়ে অসহযোগ 
আন্দোলনে যোগ দেন। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে তারকে- 
*বর সত্যাগ্রহেও অংশগ্রহণ করেন। স্বদেশসেবার 
জন্য বহুবার কারাবরণ করেন ও নিজ জেলা থেকে 
বাঁহচ্কৃত হন। মহাত্মা গান্ধীর সহকার্মর্্পে িছু- 
দিন ওয়ার্ধা আশ্রমে ছিলেন। [১০] 

নাঁলজনশমোহন গুস্ত ১৮৮৭ - এপ্রল ১৯৩৬)। 
আসাম-প্রবাসী 'বাশিন্ট ক্লড়ামোদী নলিনঈমোহন 
মেসোপটামিয়ার যুদ্ধে ই'ণ্ডিয়ান 'ডফেল্স ফোসেরি 
সদস্য ছিলেন। আসামের শ্রেম্ঠ ক্বাঁড়া-প্রাতঙ্ঠান 
ইন্ডিয়া ক্লাব ও 'শিলচরের প্রসিদ্ধ খেলার মাঠ, 
"আল গ্রাউণ্ড' তাঁর এঁকান্তিক চেষ্টার ফলে গঠিত, 
হয়ৌোছল। লোকসেবক 'হসাবে 'শলচর 'মিউীনাঁস- 
প্যালাটির যথেষ্ট উল্লাত করেন। ১৯২৯ খশম্টান্দের 
আসামের বন্যায় 'তাঁন দুর্গতদের সাহায্য করেছেন। 
মৃত্যুকালে হর্জীনয়ারং অফিসে হেডক্লাকের পদে 
নযুত্ত ছিলেন। [১] 

নাঁলনীমোহন চতবৌপাধ্যায় ১২৯১৩ - ১৩৪৬ 
ব.)। বহুভাষাঁবদ। কাঁলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের 
ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক । ইংবেজশী, ল্যাটিন, 
গ্রঁক ও আরব ভাষায় এম.এ. পাশ করেন। ফরাসণ, 
জার্মান ও 'হব্রু ভাষাও জানতেন । বাংলা ও ইংরেজী 
ভাষায় কাঁবতা 'লখতেন। 1] 

নাঁলনশমোহন বস; ১৮৯৩ - ১৭.৪.১৯৭২) ৯ 
কাঁলকাতা 'বষ্বাবদ্যালয় থেকে ফলিত (8001/50) 
গাঁণতে' এম.এস-সি. পাশ করে সি. ভি. রমণের 
অধীনে কলিকাতা সায়েল্স কলেজে কাজ করে ডর 
রেট হন। ১৯২৮ - ২৯ খু. জার্মানীর গোটিংগেন 
গিম্বাবদ্যালয়ে গবেষণার কাজ করেন। পরে ঢাকা- 
'িশবাবদ্যালয়ের গাঁণত বিভাগের ভশন হয়ে কাজ 
শুরু করেন। অজ্পাঁদনেই এঁ বিভাগের প্রধান হয়ে 
১৯৪৮ খু, পরক্ত এ পদে থাকেন। মাঝে অজ্প 
সময়ের জন্য ঢাকা 'বশ্বাবদ্যালয়ের উপাচার্ধ ছিলেন? 
১৯৪৮ খ্যী, আলিগড় মুসলিম [বিশ্ববিদ্যালয়ের 
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গাঁশিত বিভাগের প্রধানের পদে 'নযুক্ত হন। ১৯৫০ 
খুব, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের গ্রাণত শাখার 
সভাপাতি ছিলেন । [১৬] 

নিন'রঞ্জন পাঁপ্ডত (১২৮৯১-১৩৪৭ ব.)। 
খ্যাতনামা সাহত্যসেবী। বগ্গীয় সাহিত্য পাঁরষদ 
গঠনের এক সময়ের অক্লান্ত কর্মী 'ছলেন। রাঁচত 
দৃগ্খানি জাবনীগ্রল্থ 'কাল্ত কাব রজনশকান্ত' ও 
“আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর তথ্যসংগ্রহ ও 'লাঁপ- 
কুশলতার পাঁরচায়ক। অপরাপর গ্রন্থ : ববাঙ্গলার 
বাউল সম্প্রদায় ও ম্বোতের ফুল" । তান ১৩১১- 
১৩ ব. 'জাহবী” পাত্রকার সম্পাদক 'ছলেন। 
'সাহিত্যবজ্ধূঃ উপাধি ছিল। 18,৫] 

নাঁলনশরঞ্জন সরকার (১৮৮২ - ২৫.১.১৯৫৩) 
সাজিউরা--ময়মনাসংহ । চন্দ্রনাথ । ১৯০২ খখ. 
ময়মনাসংহ সিটি স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করে 
ঢাকা জগন্নাথ কলেজে ভার্ত হলেও পিতার 
অসুস্থতার জন্য শিক্ষায় বাধা পড়ে । কলকাতায় 
এসে স্বদেশী আন্দোলনে স্বেচ্ছাসেবকরূপে যোগ 
দেন ও তৎকালীন নেতাদের স্গে 'নাবড়ভাবে 
পারাচিত হন। অভাব-অনটনে কাটিয়ে ১৯১১ খস. 
হন্দুস্থান কো-অপারোটভ হীন্সওরেন্সে অল্প 
বেতনের কমমচারির্পে প্রবিষ্ট হন। কোম্পান'র 
সঙ্কটে বাম্ধ ও দৃঢ়তার দ্বারা নানাভাবে সাহায্য 
করে পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করেন। এই কোম্পানীর 
মাধ্যমেই দেশবন্ধ্য চিন্তরঞ্জনের সঙ্গে পাঁরিচয় ঘটে 
ও ১৯২৩ খু. স্বরাজ্য দলের সাহায্যে তান 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। ১৯২৮ খপ. 
পর্যন্ত সদস্য 'ছিলেন। নির্বাচনের পর তান আন- 
ঠানিক ভাবে স্বরাজ্য পার্টর সভ্য হন। ক্রমে চীফ 
হুইপ ও কর্মসাঁচব হয়োছলেন। রাজনোৌতক ও 
ব্যবসায়ক জশবনে তখন থেকেই প্রাতন্ঠা লাভ 
করেন। ১৯২৮ খুখ. কাঁলকাতা কংগ্রেস প্রদর্শনীর 
কর্মাধ্যক্ষ এবং ১৯৩২ খখ. কাঁলকাতা কর্পো- 
রেশনের কাউীন্সলর ও ১৯৩৫ খুশ. মেয়র নর্বা- 
চিত হন। বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার্ঁ অফ কমাসের 
সহ-সভাপতি ১৯৩১) ও সভাপাঁত ১৯৩৫) 
নির্বাচিত হয়োছিলেন। ফেডারেশন অফ হীণ্ডিয়ান 
চেম্বার্স অফ কমার্স আ্যাপ্ড ইন্ডাস্ট্রিজ-এর সভা- 
পাতি (১৯৩৫) ও অন্যতম প্রধান 'ছিলেন। এ 
বছরই 'তিনি ফজলুল হক মাল্সভার অর্থমন্মশ 
হন। মস্লিরূপে আটক রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য 
গাম্ধীজশ ও বাঙলা সরকারের মধ্যে প্রত্যক্ষ আলো- 
চনার ব্যবস্থা করেন! এছাড়া সরকার চাকারি- 
ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় হিন্দুদের পক্ষে 
প্রভাব বস্তার করেন। যন্ধসংক্রান্ত প্রস্তাবের 
প্রীতবাদে ১৯৩১ খাপ, মাল্পপদ ত্যাগ করেন। 

[ ২৪৬ ] দাঁশর মান 

১৯৪১ খু. তান বড়লাটের শাসন পাঁরষদে 
শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি দপ্তরের মল্মণ ও ১৯৪৩ 
খডী. বাণজ্য ও খাদ্যমন্ত্রী হন। মহাত্সা গান্ধশর 
অনশনে সরকারী নশাতর প্রাতবাদে এ বছরই মাল্ত্ব 
ত্যাগ করেন। দিল্লীতে মাল্লরূপে থাকার সময় 
দল্ল বিশবাবদ্যালয়ের প্রো-চ্যান্সেলর 'ছিলেন। 
১৯১৪৪ খু, ভারতীয় শিল্প মিশনের সদসার্্পে 
ইংল্যা্ড ও আমোরকা পাঁরদর্শন করেন। ১৯৪৮ 
খুব. পশ্চিমব্গ মান্িসভার অর্থমল্মী এবং ১৯১৪৯. 
খওী. অস্থায়ী মৃখ্যমন্্রী ছলেন। ১৯৯৫১ -৫২ 
খন, পক্ষাঘাতে শয্যাশায়শ হয়ে রাজনপীত থেকে 
অবসর-গ্রহণ করেন। এসব ছাড়াও কেন্দ্রশয় ব্যাওকং 
তদল্ত কাঁমাঁট, রেলওয়ে ছাঁটাই কাঁমাঁট, কোম্পানী. 
আইন সংশোধন কাঁমাঁট, বঙ্গাঁবভাগের সময় পার্টি- 
শন কাঁমটির সদস্য এবং ভারতশয় সংঁবধান রচনা- 
কালে শাসনতন্তের আর্থিক ধারাগুলি রচনার জন্য 
গঠিত বিশেষজ্ঞ কাঁমাঁটর সভাপাঁতি 'ছিলেন। এক 
সময় বাঙলার রাজনশীতিতে দেশবজ্ধুর অনরন্ত যে 
পাঁচজনকে শবগ ফাইভ” বলা হত, নালনীরঞ্জন 
তাঁদের অন্যতম। অর্থনোৌতিক বিষয়ে তান কয়েক- 
থানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। [৩,৫,১২৪] 

নালনশরঞ্জন লেনগ্প্ত, এম.ডি., এফ.এস.এম. 
এফ. ১৮৮৯ - ১৯৭৩) হালিশহর- চ'ক্ষিশ পর- 
গনা। কৃতণ ছানর ও প্রখ্যাত 'চাকৎসাবিদ। ৯৯১১ 
খুশী. তান কাঁলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয় থেকে এমশব. 
পাশ করেন এবং ১৯১৪ খী, এম.ড. হন। কয়েক 
বছর তান মোঁডক্যাল কলেজে নিযুক্ত 
ছিলেন। পরে 'ষ্বাধীনভাবে চিকিৎসা শুরু করে 
অল্পাদন মধ্যেই বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। 
1চাকতসা বিভাগের 'বাভন্ন ধারা নিয়ে, বিশেষ করে' 
করোনার গ্রমবর্সিস এবং পালমোনার এমবাঁলজম- 
সম্পর্কে তাঁর বেশ কয়েকটি গুরত্বপূর্ণ প্রবন্ধ 
আছে। তিনি কাঁলকাতা হীণ্ডয়ান মেডিক্যাল 
আযসোসিয়েশন ও বেঙ্গল স্টেট ইউনিটের সভা- 
পাত ছিলেন । বি. দস. রায় পাঁলও 'ক্লানক, মেয়ো 
হাসপাতাল, ইন্বস্টাটউশন অব চাইজ্ড হেলুথ, 
কুমার প্রমথনাথ চ্যারিট্যাবৃল ট্রাস্ট এবং বেঞ্গল 
1টউবারাকউলোসিস আ্সোসিয়েশনের সঙ্গেও তাঁর 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল । তান 'হন্দুধর্মের মূলতত্ত 
প্রচারের উদ্দেশ্যে 'শাস্রধমপ্রিচার সভা'র প্রাতষ্ঠা 
করেন। ভারতে ও তার বাইরে এই সভার প্রাক 
৪ শত শাখা রয়েছে। [৯৬] 

নশির দাদ । অজ্ঞাত-পাঁরচয় এই মুসলমান" 
কাবর একটি -পদ 'পদকজ্পতরতে সম্কজিত আছে? 
যথা-ধেন্ সঙ্গো, গোঠে রলো/খেলত রাম, সংজ্দরঃ 
জ্যাম [৭৭] 



নসরৎ শাহ 

নসরং শাহ (2- ১৫৩৮) গৌড় । আলাউদ্দীন 
হুসেন শাহ্। পিতার মৃত্যুর পর ১৫২৪ খত, 
গোৌড়ের সুলতান হন। ১৬২৭ খ্7ী. ন্লিহুত জয় 
করেন। ১৫২৬ খু. সম্রাট বাবর পাণিপথের যুদ্ধে 
জয়শ হওয়ায় বহু আফগান-নায়ক নসরৎ শাহের 
আশ্রয় গ্রহণ করলে বাবর প্রথমে তাঁর নিকট সাষ্ধর 
প্রস্তাব করেন কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয়ে যুদ্ধ ঘোষণা 
করেন এবং ১৫২৯ খু. তাঁকে সাম্ধ করতে বাধ্য 

করান। তাঁর রাজত্বকালে পর্তুগীজেরা বাঙলায় ঘাট 
স্থাপনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। ?তাঁন গোড়ে বার- 
দুয়ারী বা বড় সোনা মসাঁজদ 'নর্মাণ করান এবং 
সেখানে মহম্মদের পদচিহ-সম্বলিত একটি কাল 
মর্মরবেদশ স্থাপন করেন । মুসলমান সাধু হজরত 
মুকদুমের সাদউল্লাপুরের সমাধ মন্দিরও 'তাঁনই 
শনর্মাণ কাঁরয়োছলেন। আততায়শর হাতে 'নহত 
হন। বাবরের আত্মজীবনীতে উল্লিখিত পঁচিজন 
শ্রে মুসলমান নরপাঁতর মধ্যে নসরৎ শাহ অন্য- 
তম। [৯১২,৩] 
নাঁপমউদ্দশীন। চাঁক্বশ পরগনা । একজন মুসল- 

'মান গ্রন্থকার তাঁর রাঁচত 'শাহঠাকুর, গ্রন্থ ১৩১০ 
ব. প্রকাশিত হয়। [১] 

নালরাশ্দিন আহম্মদ, দেওয়ান। 'শিকারপুর-- 
রাজশাহণ। রাঁচত গ্রল্থ : উর্দীশিক্ষক” “আরবী 
পড়াশিক্ষা', হাঁসির তরঙ্গ”, 'সমাজ-সংস্কার” 'পাঁতি- 
ভন্তি', শবদায় ইসলামি নামকরণ", “পৃথিবীর ভাঁব- 
ষ্যং ও ইমাম মেহেদির আঁবিভাব, প্রভীত। 18] 

নাকিষ্ত। এই অজ্ঞাত-পারিচয় কাঁবর নাঁকিস্ত 
€অধম) ভিতাযুস্ত সঙ্গত 'রাগ মাঁরফতে” সঙ্ক- 
দলিত আছে। তাঁর একটি কৃষ্ণীবষয়ক সঙ্গশত : 
প্রেমানল দয়া হায় রে বন্ধ... 1৭5৭] 

নাছিব। একজন অজ্ঞাত-পাঁরচয় মুসলমান 
কাঁব। তাঁর রাঁচিত কৃষ্ণলীলাবষয়ক সঙ্গীতের 
নমুনা-'যাই কোন ঠাঁই সজনী সই..৮। [৭৭] 

নাছিরাদ্দিন সৈয়দ । এই অজ্ঞাত-পাঁরচয় মুসল- 
মান কবির রাঁচত কৃষের রূপ-বর্ণনামূলক একখান 
সঙ্গত : “আলো রে মুই রূপের নিছান মার 
যাই'। [৭৭] 

নাজিমীদ্দন, খাজা (১:৯.৭.১৮৯৪ - ই২.১০, 
১৯৬৪) ঢাকা । খাজা 'নিজাম্বাদ্দন। জামদার 
পরিবারে জল্ম। ঢাকায় স্কুলের শিক্ষা শেষ করে 
আ'লিগড় এম.এ.ও. কলেজে কয়েক বছর পড়ে 
তান ইংল্যান্ডে পড়তে যান। সেখান থেকে এম.এ. 
ঁডগ্রপ লাভ করেন ও ব্যারস্টার হয়ে দেশে ফেরেন। 
মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর 'কছুটা পাঁরাঁচাতি 
থাকলেও ভ্রিশ দশকে মহম্মদ আলশ জার সঙ্গে 
"ঘাঁনম্ঠতার পূর্ব পর্যন্ত রাজনশীতিতে তাঁর প্রায় 

[ ২৪২ ] নাড় পাণ্ডিত 

কোন যোগই ছল না; বরং সরকারের নেকনজরেই 
[তিনি ছিলেন। ১৯৩৭ খু. থেকে তান জিন্নার 
বিশ্বস্ত অনুচর হয়ে ওঠেন। দ্বৈতশাসন কালে 
১৯২৯ খুশ. তানি শিক্ষামল্ী নর্বাচিত হন এবং 
১৯৩০ খশ. প্রাথামক শিক্ষা বিল পাশ করে খ্যাত 
অর্জন করেন। তিনি মুসাঁলম লগ দলের বাগুলা- 
দেশ শাখার নেতা এবং ১৯১৩৭ - ১৯৪৭ পর্যন্ত 
সর্বভারতশয় মুসালম লীগের কার্যকরী কাঁমটির 
সদস্য ছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় বাঙলাদেশে মুসালম 
লগ প্রাতিষ্ঠা লাভ করতে পেরেছিল। ১৯৩৭ খু. 
ফজলুল হকের কোয়াঁলশন মাঁল্পসভায় 'তাঁন চার 
বছর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন। পরে তাঁর তীব্র সাম্প্র- 
দায়কতাবাদের জন্য ফজলুল হকের সঙ্গে তাঁর 
বিরোধ ঘটে। ফলে ফজলুল হকের “কৃষক প্রজা 
পাঁটি”র সঙ্গে কোয়ালিশন করে ?তনি যে মান্্র- 
সভায় আসেন তা ভেঙ্গে ফেলেন এবং বিরোধী 
দল ও মুসাঁলম লীগ পার্লামেন্টারী দলের নেতা 
ণহসাবে কাজ করেন। ১৯৪৩ খন. মুসালম লশগ 
মান্মিসভা গাঁঠত হলে তান তার মৃখ্যমন্ত্ী হন। 
১৯৪৬ খু. জেনেভায় 'লগ অব নেশনসএর 
যে শেষ আঁধবেশন হয় তাতে তানি ভারতের প্রাত- 
নাধত্ব করেন। ভারত-বিভাগের পর তান পূর্ব 
পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর ও জিন্নার মৃত্যুর পর 
তান সমগ্র পাঁকস্তানের গভর্নর জেনারেল হন 
(সেপ্টেম্বর ১৯৪৮)। অক্টোবর ১৯৫১ খ্ী. তান 
পাকিস্তান রাম্ট্রের প্রধানমন্ত্রী হন। গোলাম মহম্মদ 
গভর্নর জেনারেল হলে তান পদচ্যুত হন €১৭.৪. 
১৯৫৩)। এখানেই তাঁর রাজনশীতিক জীবনের পাঁর- 
সমাপ্তি ঘটে। শেষ-জীবন গনজের দেশের বাড়তে 
কাটান। 'তাঁন গোড়া রক্ষণশীল ছিলেন; ফলে 
মুসলিম যৃবসমাজ তাঁর কাছ থেকে কোনও প্রগাতি- 
শীল দৃঘ্টভাঙ্গর শিক্ষা পায় ন। [১২৪] 

নাজির মোহাম্সদ সরকার । বগুড়া পের্ববঞ্গ)। 
১৯৮৬ ব. স্বরচিত “সোনাইযাল্লা' গ্রন্থ প্রকাশ 
করেন। [১] 

নাড় বা নাট পাঁণ্ডিত (১১শ শতাব্দী) সালপন্রে 
_-প্রাচা-ভারত। অতীশ দ'পজ্করের সমসামায়ক 
তোঁলিকপাদের প্রধান শষ্য জনৈক 'সিদ্ধাচার্য। তান 
নারো, নারোপা, নারোৎপা, নাড়পাড়া প্রভাত নামেও 
উল্লিখত 'ছিলেন। তিব্বত এীতহ্য মতে তান 
ছিলেন প্রাচ্য দেশের রাজা শাক্য শুভশাক্তিবর্মার 
পুত্র ; অপর মতে জনৈক কাশ্মীরণ ব্রাহ্মণের পনর । 
কেউ বলেন, তান জাতে শ্শড়। মগধের পশ্চিমে 
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পশ্চাদ্গামী হিসাবে তান বিক্রমশশল-বিহারের 
উত্তরদ্বারী পশ্ডিত নিষুস্ত হয়োছলেন। ত্যা্গুর 
থেকে 'মহাচার্য” 'মহাযোগণী” এবং শ্্রীমহামদ্রাচার্য 
উপাধি-ভূষত হন। তাঁর অপর একটি উপাধি 
'যশোভদ্ু । তান ১০ খাঁন সাধনগ্রল্থ, কালচক্রযানী 
দীক্ষা 'বষয়ে “সেকোদ্দেশটীকা”, ২টি বজ্ুগশীতি, 
১টি নাড়-পণশ্ডিতগীতিকা এবং বজ্্রপদসারসংগ্রহ' 
গ্রন্থের টীকা রচনা করোছলেন। বর্তমানে বঙ্গে 
তাঁর সম্প্রদায়তুস্তগণকে ন্যাড়া বা নেড়ীর দল নামে 
অভাহত করা হয়। ভুটিয়ারা তাঁকে এখনও সদ্ধ- 
পুরুষ বলে পূজা করে থাকে । তাঁর পত্নীকে নাট 
বলা হত। নাঢ়ী মহাঁবদুষাী ছিলেন এবং বৌদ্ধেরা 
তাঁকে 'জ্ঞানভাকিনন' উপাধি দিয়োছিলেন। [১,৬৭] 

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৩২৫ - ২২.৭.১৩৭৭ 
ব.) বািয়াডাঁঙ্গ--দিনাজপুর । আদ নিবাস বাসু- 
দেবপাড়া-বারশাল। আসল নাম তারকনাথ, কিন্তু 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নামেই তিনি লেখা শুরু 
করেন ও সুপাঁরাঁচিত হন। ১৯৪১ খু. কাঁলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহত্যে প্রথম শ্রেণশতে 
প্রথম হয়ে এম.এ. পাশ করেন। বাংলা সাহত্যে 

[িলট. উপাঁধ পান এবং প্রথমে 'সাঁটি কলেজে 
ও পরে কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ে অধ্যাপনা কর্মে 
ব্লতন হন। ছান্রাবস্থায় কাব্য-রচনার মাধ্যমে সাহত্য- 
সাধনা শুরু করেন। পরে গল্প, উপন্যাস, নাটক 
প্রভৃতি রচনা করে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিভার স্বাক্ষর 
রেখে গেছেন। সমালোচক ও সাংবাদিক হিসাবেও 
খ্যাতিমান 'ছলেন। বসুমতাঁ পান্রকার পক্ষ থেকে 
সংবাদ-সাহতোর প্রথম পুরস্কার প্রদান করে তাঁকে 
সম্মানিত করা হয়। শেষ-জবনে সাপ্তাহিক "দেশ, 
পন্রিকায় 'সুনন্দ' ছদ্মনামে যে সব রচনাবল+ প্রকাশ 
করেন তা সাহত্যমূল্যে রসমণ্ডিত হয়ে বাঙালণ 
পাঠককে আনন্দ ও জ্ঞান সমভাবে বিতরণ করেছে। 
কয়েকাঁট চলচ্চিত্রের 'চন্রনাট্যও 'তাঁন রচনা করে- 
ছিলেন। উল্লেখযোগ্য রচনাবলণ : "উপনিবেশ, ঠোতন 
থণ্ড), 'বাঁতিংস' গেম্পপ্রল্থ), 'সূর্ধসারগি”, শতামর- 
তীর্থ “আলোর সরাণ', শশলালাপ”, 'বৈতালিক”, 
'ইীতিহাস” “একতলা”, রামমোহন নোটক), "ছোট- 
গল্প 'বাঁচত্রা", “পদসণ্ঠার', 'সমাট ও শ্রেম্ঠখ”, 'অও্কুশ, 
প্রভৃতি। কিশোরদের জন্য রাঁচত “টেনিদা'র কণীর্ত- 
কাহনী-সমান্বত গল্পগ্যীল উল্লেখযোগ্য। [১৬] 

নারায়ণচল্দ্র দে। ঢাকা অনুশীলন সাঁমাতির 
বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। প্ীলসণ গ্রেপ্তার এড়াতে 
দলের নির্দেশে তিনি কাশ পালিয়ে শিয়ে সেখানে 
শিক্ষকতা করতে থাকেন এবং কাশখর বৈশ্লাবক 
সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯১৫ খুখ. 'বেনারস 

[ ২৫৩ ] লাগ্নাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 

ষড়যন্ত্র মামলা'র [বিচারে কাশীর 'বখ্যাত 'বিগ্লবীরা 
কারাগারে আবদ্ধ হলে সুরনাথ ভাদুড়ীর নেতৃত্বে 
বৈস্লবিক কর্মীরা আবার সাক্লিয় হয়ে ওঠার চেষ্টা 
করেন। নভেম্বর ১৯১৬ খন. বাঙলাদেশ থেকে 
প্রাপ্ত বৈপ্লবিক ইস্তাহার 'বাঁল করার আভযোগে 
নারায়ণচন্দ্র গ্রেপ্তার হয়ে দীর্ঘ কারাদণ্ড ভোগ 
করেন। 169] 

নারায়ণচচ্দ্র ভট্রাচার্য, [বদ্যাভুষণ (?- ১৯২৭) 
পোলগ্রাম- হুগলী । পীতাম্বর । বাল্যে সংস্কৃত অধ্য- 
য়ন করেন এবং কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি ও বেদান্তের 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকার থেকে ?তনবার বৃত্ত 
পান। “দবদেশণ' মাঁসক পান্রকার পাঁরচালক ছিলেন । 
বহু প্রাসদ্ধ মাঁসক পাত্রকাদতে ছোট গঞ্প গলখে 
প্রাসদ্ধ হন। রাঁচিত উপন্যাস : 'নববোধন', 'কথা- 
কুঞ্জ", কুলপুরোহিত', “আভমান, প্রভীতি। এছাড়াও 
[তান জৈন পাঁণ্ডিত হেমচন্দ্রের "অভিধান 'চন্তামণি' 
বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করেন। 1১,২৫,২৬] 

নারায়ণ দাস, কাঁবরাজ। “চাঁকৎসা-পাঁরভাষা” ও 
'দব্যগুণ রাজবল্লভ' গ্রম্থ-রচাঁয়তা একজন 'চাকৎসা- 
শাস্বিদ্। তিনি জয়দেবের গীতগোবিন্দের উপর 
“সর্বাজ্গসুল্দরশী' নামে একটি উৎকৃষ্ট টপকাও রচনা 
করোছলেন। [১৯] 

নারায়ণ দেব। আনু. ১৬শ শতাব্দীতে জশীবত 
ছিলেন। তাঁর আত্মা ববরণন থেকে জানা যায়, রাঢদেশ 
ছেড়ে ময়মনাসংহের বোরগ্রামে তিনি বসতি স্থাপন 
করেন। পতার নাম নরাসংহ॥। নিজে সংস্কৃত, 
জানতেন না। লোক-পরম্পরায় সংস্কৃত পদ্ম- 
পুরাণের কাঁহনী শুনে চাঁদ সদাগরের উপাখ্যানা- 
বলী অবলম্বনে তান বাংলায় 'পদ্মপুরাণ' রচনা 
করেছিলেন । গ্রম্থাটর প্রাচীন অন্ালাপিতে যদুনাথ 
পণ্ডিত, জানকণনাথ পণ্ডিত, 'দ্বজবংশশদাস, 
জগন্নাথ বিপ্র-এই কয়জনের ভাঁণতা পাওয়া যায়। 
চৈতন্য-পৃর্বর্তী যুগের এই কাঁবর রচিত “মনসা 
মগ্গল” আসামের ব্রন্গপূত্র এবং সুরমা উপতাকায় 
বহুল-প্রচারত হয়োছিল। ফলে অসমপয়া ভাষায় 
তাঁর গ্রল্থথানি আনুপার্বকক পাঁরিবারিতি হয়ে 
গিয়েছে । এমন কি, তাঁকে অসমীয়া ভাষার আদ 
কাবর মর্যাদাও 'দেওয়া হয়। [1১,২,৩] 

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩০১ - ১৯.৯ ১৩৭৬ 
ব.) পাইকপাড়া--কাঁলকাতা ৷ ছান্রাবস্থায় 'িস্লবী 
দলে যোগ দেন। "রডা কোম্পানখর পিস্তল অপ 
হরণের ষড়যন্দে তারও কিছু অংশ 'িল। বাঘা 
যতশনের 'শষ্যদের অন্যতম 'ছিলেন। নরেন ভট্টাচার্য 
ও জাবনলাল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজ করেছেন। 
১৯১৬ -২০, ১৯২৪-২৮ এবং ১৯৩০ - ৩৪ 
খডী, তিনি আটক-বন্দণী ছিলেন। 'বাভম্ন কান্সা- 
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বাসের ফাঁকে কিছু কিছ ব্যবসায় করে জনীবিকার 
চেষ্টা করেছেন। ক্রমে বিপ্লবী কার্যে পৈতৃক বসত- 
বাঁড় বিক্রয় করে সর্বস্বান্ত হন। ত্রিশ দশকে 
কারাভ্যন্তরে ধীরে ধীরে পঠন-পাঠনের মাধ্যমে 
মাকশপয় দর্শনে ও সাম্যবাদী আন্দোলনে আকৃষ্ট 

হন। কারা-জীবনের ফকে "আনন্দবাজার', “বসু 
মতা? প্রভাতি দৌনকেও [ালখতেন। মনীষা বার্রীন্ড 
রাসেলের 'রোড টু ফ্রীডম-এর একটি অনবদ্য 
অনুবাদ করেন। ১৯২৮ খীষ্টাব্দের পর তাঁর 
'ধাপ্পা' নামে একটি রাজনোতিক রচনা বিখ্যাত 
হয়োছল। ফলে বিপ্লবী গুস্ত সংগঠনের নেতৃ- 
বগের রোষদ্াম্টতে পড়েন। স্বাধীন ভারতে মুস্ত ও 
আববাহিত জশবনে তাঁর উপজাব্য 'ছিল নিজের 
রাঁচত গ্রদ্থগুঁল। তাঁর আত্মজশীবনমূলক "বপ্লবের 
সম্ধানে' গ্রন্থাটি ভারতের রাজনশাতর হীতহাসের 
গবেষকদের একটি মূল্যবান উপাদান। [৪] 

নারায়ণ রায়, ডা. (১৯০০ - ১.১১.১৯৭৩) 
কাঁলিকাতা। ডান্তার ক্ষেত্রনাথ। কাঁলকাতা মোড- 
ক্যাল কলেজের মেধাবশ ছান্ন, সমাজসেবা, চিকিৎসক 
ও প্রখ্যাত কমিউীনস্ট নেতা নারায়ণ রায় 'ভ্রিশের 
দশকে আন্দামান জেলে 'কমিউীনস্ট সংহাতি, গড়ে 
তোলার প্রধান উদ্যোন্তা 'ছিলেন। 'বগ্লবী দলের 
সঙ্গে তাঁর ঘাঁনম্ঠ সম্পর্ক 'ছিল এবং ডালহোসী 
স্কোয়ার ও ক্যালকাটা বোমা কেসে তান ১৯৩০ 
খু, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। সেই 
সময় তিনি কাঁলকাতা কর্পোরেশনের সর্বকানম্ঠ 
কাউন্সিলার ছিলেন । আলণপুর জেলে দুই বছর 
প্থাকা কালে তান কালণ সেনের সংস্পর্শে এসে মার্স" 
বাদে দাঁক্ষিত হন এবং এ বিষয়ে গভীর পড়াশুনা 
করেন। ১৯৩৩ খু, আন্দামানের সেলুলার জেলে 
গিয়ে তিনি সেখানে "পাঠচক্র' চালাতে থাকেন। 
পশ্চিমবঙ্গের কাঁমউীনিস্ট নেতাদের অনেকেই এই 
পাঠচক্র থেকে প্রথম পাঠ 'নিয়োছলেন। সেখানে 
থাকা কালে তান আলশপুর জেলে বন্দী আবদুল 
হালিম এবং সরোজ মুখার্জীর সঙ্গে যোগাযোগ 
'ঈ্ঘাপন করে 'কমিউনিম্ট সংহতি গড়ে তোলেন। 
এ কাজে নিরঞ্জন সেন, সতণশ পাকড়াশন ও অন্যান্যরা 
সহযোগী ছিলেন। ১৯৩৮ খী. বন্দীমুন্ত আন্দো- 
জনের চাপে সরকার তাঁদের ছেড়ে 'ঈদতে বাধ্য 
হয়। ১৯৩৯ খ্ী, আন্দামান থেকে ফিরে প্রকাশ্যে 
কমিউীনস্ট আন্দোলনে নামেন। পাটি সে সময়ে 
বেআইনী ঘোষিত 'ছিল। চিকিৎসক হিসাবেও তানি 
খ্যাতমান হয়োছলেন এবং 'বনা পাঁরশ্রীঘকে 
চিকিৎসা করে দারদ্ুজনের গভীর ভালবাসা ও 
'সম্মান-সমাদয় লাভ করেন। ১৯৫২ থেকে ১৯৯৬৮ 
খুশি, পর্যক্তি ভান উত্তর বদ্যাসাগর 
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কেন্দ্র থেকে বিধানসভার 'নিব্বাচিত সদস্য িলেন। 
১৯১৬৯ খএপন্টাব্দের 'নর্বাচনে তান আর প্রাঁতি- 
দ্বান্দিতা করেন নি। তখন থেকে কেবল 'চাঁকিৎসা 
ও জনসেবামূলক কাজে আত্মানয়োগ করেন। তিনি 
ভারতীয় রেডক্রশ সোসাইটির আজীবন সদস্য ও 
58 
১৯৬২ খু, ভারতের কাঁমউীনস্ট পার্টি 'দ্বিধা- 
'বভন্ত হলে 'তাঁন মার্জবাদী কাঁমউীনস্ট পার্টির 
সঙ্গে যুস্ত থাকেন। [১৬] 

নারায়ণ সার্ভোৌম আনু. ১৭শ শতাব্দ৭)। 
এই নৈয়ায়ক পণ্ডিতের রাঁচিত 'সামগ্রণপ্রাতবন্ধকতা- 
গবচারঃ আলোয়ারে এবং প্রাতিযোগজ্ঞানকারণতা- 
1বচারঃ তাঞ্জোরে রাক্ষত অছে। হারিরাস-গদাধর 
প্রতিপক্ষভূত এই সার্বভৌমের পরিচয় অভ্ঞাত। 
[১৯০] 

নারায়ণ সেন (১৯১২ - ৮.৯.১৯৫৬) বগুড়া । 
সুরেশচরণ। ম্যাট্রক পাশ করে টট্টগ্রামে মাতুলালয়ে 
থাকা কালে বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসেন । চট্টগ্রাম 
কলেজে দ্বিতীয় বার্ধক শ্রেণীতে পড়বার সময় 
১৮.৪.১৯৩০ খ্ডী, খুব বিদ্রোহে প্ীলস লাইন 
আকৰুমণে যোগ দেন। তারপর মাস্টারদা (সূর্য সেন) 
এবং অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে চার দিন অনাহারে- 
অনিদ্রায় পাহাড় অণ্লে কাটান। ২২.৪.১৯৩০ খশ. 
এীতিহাসিক জালালাবাদ যুদ্ধে জয়লাভ করেন। 
যুদ্ধশেষে মাস্টারদার নিদেশে চট্টগ্রাম ত্যাগ করে 
ঢাকা, মজঃফরপুর, বেনারস প্রভাতি অণুলে দার্ঘ- 
দিন আত্মগোপন করে কাঁলকাতায় ফেরেন। এই 
সময় তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য &০০ টাকা পুরস্কার 
ঘোঁষত হয়োৌছল। দীর্ঘ ১৮ বছর 'বাভম্ন সাজে 
আত্মগ্গোপন করে কাটান। কাঁলকাতায় “অনাথ রায় 
ছদ্মনামে প্রকাশ্যে বাস করেছেন। ১২.১.১৯৪৮ 
খু, মাস্টারদার মৃত্যুবার্ধকশতে তিনি স্বনামে 
আত্মপ্রকাশ করেন। ৯৬) 

নারায়শশী। জ্বামী--রামমাণিক্য বিদ্যালভ্কার। 
একজন 'বদুষশী মাঁহলা। সংস্কৃত ব্যাকরণে ও 
জ্যোতষশাস্মে পারদার্শনী ছিলেন। [১৯] 

নাঁসর ভীগ্দন হায়ঙগর। শ্রীহটর। উত্ত অণ্লের 
একজন খ্যাতনামা গ্রন্থকার । 'সৃহেলি এমন' নামক 
ফারসণ গ্রন্থের রচাযতা। [২] 

[নকশ। ১৯শ শতাব্দীর এক নাম-করা বাইজশ। 
এ শতান্দণর প্রথম থেকেই পশ্চিমের বাইজশরা 
কাঁলকাতায় আসতে থাকেন এবং পোষকতা পেয়ে 
অনেকেই পেশাদার জশবনে প্রাতিষ্তা লাভ করেন। 
ক্রমে কাঁলকাতায় পাঁশ্চম্া বাইজীদের রীতিমত 
একাঁট সম্প্রদায় গড়ে উঠোছল। তৎকালীন সংবাদ- 
পন্ন থেকে জানা যায়, ১৮২৩ খী. নর্তকী নক 
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রাজা রামমোহন রায়ের মাঁনকতলার বাগানবাড়তে 
নাচেন। এঁ সময়ে বেগমজান, 'হঙ্গুল, নালিজান, 
সুপনজান প্রভীতি আরও কয়েকজন নত'কী-গায়িকার 
নাম পত্র-পান্রিকায় প্রকাশিত হত। উন্ত ১৯শ শতা- 
ব্দীর প্রথম ভাগে নিকী, মধ্যভাগে হীরা বুলবুল 
এবং শেষভাগে শ্রীজান বিশেষ প্রীসদ্ধ ছিলেন। 
[১৮,৬৪] 
নিকুঞ্জীবহারণ গুপ্ত 0১৯শ শতাব্দী) জনাদাঁড়শ 

-মোদনীপুর। দ্বারকানাথ। রয়্যাল আ্যাগ্রকাল- 
ঢচারাল সোসাইটির সদস্য। ১৩১৪-১৩২৯ ব. 
পষন্ত “সচিত্র কৃষক' পান্রকার সম্পাদক ছলেন। 
রাঁচত গ্রন্থ : 'কার্পাস-প্রসঙ্গ ও 'কিষিসহায়, । [৪] 

1নাখলনাথ রায় টেঁডসেম্বর ১৮৬৫ - ৪,১১৯, 
১৯৩২) পণ্ড়া-চাব্বশ পরগনা । জানকশনাথ। 
কৌনিক উপাঁধ “গৃহ” ছান্রবাত্ত পরণক্ষা পাশ 
করে ১৮৭৯ খুন, খাগড়া মিশনারী স্কুলে ভার্ত 
হন। ১৮৮৭ খ্ডী. বহরমপ্দর কলেজিয়েট স্কুল 
থেকে প্রবোশিকা, বহরমপুর কলেজ থেকে এফ.এ. 
ও ১৮১২ খ্ী., বি.এ. এবং ১৮৯৭ খু, বি.এল, 
পাশ করে প্রথমে বহরমপুর জজ আদালতে ও 
পরে ১৯০২ খু. থেকে কাঁলকাতা হাইকোর্টে 
'ওকালাঁতি করেন। ১৩১৪ - ২৯ ব. পর্যন্ত কাশিম- 
বাজার মহারাজের নায়েব ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই 
কবিতা রচনা এবং হাতিহাস পড়তে ও আলোচনা 
করতে ভালবাসতেন। কলেজে পড়ার সময় 'ম্বার্শদা- 
বাদের ইতিহাস' গ্রন্থ রচনা শুরু করেন এবং 
তখন থেকেই তাঁর রাঁচিত এীতিহাঁসক প্রবন্ধাবলন 
'মৃর্শিদাবাদ-হিতৈষণ” নামক পান্তিকায় প্রকাশিত হতে 
“থাকে । ১২৯১ ব. তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ "রাজপুত 
কুসুম, প্রকাশিত হয়। শশধর তর চূড়ামাণ প্রাতি- 
'্ঠত বহরমপুরের "সুনীতি সণ্টারণগ” সভার এবং 
বঙ্গণয় সাহত্য পাঁরষদের কারানর্বাহক সাঁমাতির 
একজন সভ্য ছিলেন। অক্ষয়কুমার মৈনেয়ের মৃত্যুর 
পর তাঁর প্রাতাষ্ঠত “ীতিহাঁসক চিত্র নামক 
মাসিক পান্িকাঁটি প্রকাশ করেন। বিহারলাল 
সরকার ও অক্ষয় মৈনেয়ের প্রমাণকে অগ্রাহ্য করে 
লর্ড কার্জন হলওয়েল মনুমেন্ট পুনঃস্থাপন করলে 
'রঙ্গালয়” পা্রকায় 'তনি এই প.নঃস্থাপনকে 
'প্ীতহাসিক মিথ্যাচার বলে ঘোষণা করেন। “শাশবতগ' 
মাসিক পাঁরিকার প্রাতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক এবং দৃ”বছর 
বাঁসরহাটের পপল্লশবাণণ' পান্রকার সম্পাদক 'ছিলেন। 
চিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রশ্যাবলশ : "মর্শিদাবাদ 
কাহিনশ' 'সোনার বাংলা”, 'জগংশেঠ” পপ্রতাপাদিত্য”, 
ন্শ্রুহার' "সমাধান" প্রভাঁতি। “বাঁভন্ন সামায়ক 
পন্র-পন্নিকাতেও তাঁর প্রবন্ধাদ প্রকাশিত হত। 
১৯,৩,৪,৭,৮,২৫,২৬৭ 

[২৬৬ ] নাখল্রজন লেন 

1নাথলরঞ্জন গুহ রায় (১৮৮৮ - ২.৪.১৯৭৪) 
ফারদপ্র। জবনের ২০ বছর জেলে কেটেছে। 
তার মধ্যে আন্দামানে কাটে দুই বারে ১৩ বছর। 
সেখানে তাঁর বন্দীজশবনের সঞ্গণ ছিলেন বারশন 
ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁলিন 
দাস প্রমুখ িপ্লবীরা । স্বাধীনতার পর এই অকৃত- 
দার বিপ্লবী কাঁলকাতার বাগমার' এলাকায় জন- 
গণের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেন। [৯৬] 

নাখিলরঞজজন সেন (২৩.৫.১৮৯৪ -১৩,৯, 
১৯৬৩) ঢাকা । কাল'মোহন। ঢাকা 
স্কুলে মেঘনাদ সাহার সহপাঠ 'ছিলেন। সেখান 
থেকে বাত্তসহ প্রবোশকা (১৯০৯) পাশ করে 
রাজশাহী কলেজ থেকে আই.এস-স. ১৯১১) 
পরক্ষায় তৃতীয় স্থান আধকার করেন। কাঁলকাতা 
প্রোসডেন্সী কলেজে অওকশাস্মে অনার্স পড়ার সময় 
সত্যেন বোস ও মেঘনাথ সাহা সহপাঠ 'ছিলেন। 
অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন জগদঈশচন্দ্র বসু ও 
প্রফল্পচন্দ্র রায়। ১৯১৩ খন. কাঁলকাতা 'বিশব- 
বিদ্যালয়ের অঙ্কে অনা” পরাক্ষায় প্রথম তিনজন 
যথাক্রমে বোস, সাহা ও সেন। প্রেসিডেল্সীতেই 
স্নাতকোত্তর অঙ্কের ছান্র হন এই িনজন। অধ্যা- 
পকদের মধ্যে ছিলেন সি. ই. কাঁলস এবং ডি. এন. 
মাল্পক। ফাঁলত অঙ্কশাস্তে তেৎকালীন 715৫ 
1১12011512886105) সতোন বোস ও মেঘনাথ সাহা 

১৯১৫ খখ. প্রথম ও 'দ্বতণয় হয়ে উত্তীর্ণ হন। 
'নাখলরঞ্জন পরের বছর পরাক্ষা দিয়ে প্রথম শ্রেণীতে 
প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৯১৯৭ খুখ. কাঁলকাতা 
1বশববিদ্যালয়ে ফালিত অঞ্কশাস্তে অধ্যাপনা শুরু 
করেন এবং ফাঁলত গাঁণত ও 'বিশম্ধ পদার্থীবদ্যায় 
গবেষণায় মন দেন। গবেষণার বিষয় 'ছিল--স্থাতি” 
স্থাপকতার গাণিতিক সূত্র ও তরল গাঁতশীল 
তরগ্গ। এ সম্পর্কে কয়েকটি নিবন্ধ প্রকাশ হবার 
পরই গাঁণীতক পাণ্ডতরূপে খ্যাত হন। ১৯২৯ 
খুশ. কলিকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের ি.এস-স, ভিগ্রশ 
পান। এর পর বার্লন, মিউনিখ ও প্যারিস 'বিশ্ব- 
ধবদ্যালয়ে গবেষণা করেন। অধ্যাপক ভন লাউ-এর 
অধশনে আপেক্ষিক সাধারণ তত্তে ও মহাকাশ- 
বিষয়ক (00520998০05) গবেষণার জন্য বাঁর্লন 
1বশ্ববিদ্যালয়ের 'পি-এইচডি. িগ্রশ লাভ করেন। 
এই সময়ে 2089200101075015 ক্লুমশই প্রাতচ্ঠা 
লাভ করাছিল। বিজ্ঞানের এই বিভাগে 'তাঁন ম্যাস 
প্ল্যা্ক, আলবার্ট আইনস্টাইন, আর্ন্ড সোমার- 
দিজ্ড, লুই ভি ব্রগলণ প্রভাতি দিকৃপালগণের 
সঙ্গে পারিচিত হন ও গভীরভাবে পড়াশুনা করেন। 
তান অধ্যাপক ভন 'মিসেস-এর কাছে সম্ভাবাবাদ 
€(0706015 0 19908111) এবং 



িত্যানল্পাবনোদ গোদ্বামী 

ধনত্যানন্দের প্রভাবে গৌরাষ্গ বৃজ্দাবনের বদলে 
পুরীতে অবস্থান করেন। পুরীতে গৌরা্গদেবের 
সঙ্গ ছিলেন এবং পরপর কয়েক বছর সেখানে 
যেতেন। বরাহনগর থেকে নবদ্বাঁপ অবধি গঞ্গার দুই 
তশরস্থ গ্রামসমূহ তাঁর প্রেমধর্ম প্রচারের এলাকা 
ছল। এই প্রেমধমেরি প্রভাবে সপ্তগ্রামের অনাতম 
শ্রেচ্চ বাঁণক উদ্ধারণ দত্তের জীবনের আমূল পারি- 
বর্তন ঘটে এবং বৈফবধর্মে অনুরাগী হয়ে তান 
নিত্যানন্দের শরণ নেন। নিত্যানন্দ নৃত্যের মাধ্যমে 
এবং সংকীর্তন সহযোগে হারনাম 'াবতরণ করতেন। 
মহাপ্রভুর আদেশে তান বসুধা ও জাহবী দেবীকে 
শববাহ করেন। বসুধা দেবীর গর্ভে বীরভদ্রু ও 
গঙ্গাদেবীর জল্ম হয়। শ্রীগৌরাজ্গের সঙ্গে 'নিত্যা- 
নন্দের 'বগ্রহপূজা দীর্ঘকাল ধরে প্রচালত আছে। 
[১,২,৩,২৫,২৬] 

গোগ্বামী (১৮৯২- ২৩.৩, 
১৯৭২) শান্তিপূর। প্রভুপাদ রাধকানাথ। 'বশ্ব- 
ভারতশর প্রথম যুগের অধ্যাপক 'নিত্যানন্দ শাঁন্তি- 
নিকেতনে গোঁসাইজশ নামে সুপাঁরাচিত ছলেন। 
বন্দাবন, বারাণসী ও কাঁলকাতার সংস্কৃত কলেজে 
[তান শিক্ষালাভ করেন। সংস্কতের সঙ্গে সঙ্গে 
পাল ও প্রাকৃত ভাষার চর্চা করে বোৌদ্ধশাস্তে 
ব্ুৎপন্ন হন। ১৯২০ খুশী, 'বধুশেখর শাস্তীর 
অধীনে সংস্কৃত ও পাঁল বিভাগের গবেষক হয়ে 

আসেন। ধর্মধর মহাস্থাবরের 

কাছে তিনি বৌদ্ধশাস্দের গবেষণা করেন। বৌদ্ধ- 
শাস্ত পাঠের জন্য তাঁকে সিংহল ও ব্রদ্ধদেশে পাঠান 
হয়। সেখান থেকে শান্তানকেতনে ফিরে তান 
পাঠভবনে সংস্কৃত ও বাংলার অধ্যাপক হন এবং 
আজীবন সেখানে কাটান। বৈফবশাস্লে ও বৌদ্ধ- 
দর্শনে অগাধ পাঁন্ডত্যের আঁধকারণ গোঁসাইজী 
গান-বাজনায়, 'িন্রাঙ্কনে, আভনয়ে ও সাহত্য সমা- 
লোচনায় পারদর্শশ ছিলেন। রবান্দ্রনাথের 'নরেশে 

1তাঁন "ছেলে ভূলানো ছড়া" নামে বইটি সঞ্কলন 
করেন এবং বিদ্যালয়ের ছান্দের জন্য বাংলা ও 

রবীন্দ্র গবেষণা পাঁরষদ তাঁকে 'রবান্দ্রতত্বাচার্য* 
উপাঁধ দেন। কেন্দ্রীয় 'শিক্ষামন্ত্রণালয় তাঁকে কৃতশ 
শিক্ষকরূপে সম্মাঁনত করেন। [১৬] 

দিতযলদ্দ বৈরাগী (৯৭৫১ - ১৮২১৯) চন্দন- 
নগর--হুগলশ। তান প্রথম জীবনে গান গেয়ে 
ভিক্ষান্তে জশীবকানর্বাহ করতেন। পরে কাবির দল 
গঠন করে অর্থ ও যশ লাভ করেন। তাঁর দল “নতে 
বৈরাগণর দল' নামে খ্যাত 'ছিল। ভবানী বেনে তাঁর 
অন্যতম প্রাতদ্বন্দ্ব ছিলেন। নিত্যানল্দ ছাড়া নবাই 

[ ২৫৮ ] নাধিরাম সাহা 

ঠাকুর ও গৌর কবিরাজ তাঁর দলের জন্য গান রচনা 
করতেন। 'তাঁন যেমন বাঁধনদার, তেমন বাজনদার 
গছলেন। তাঁর আড়, পরম আর তেহাই অত্যন্ত 
সুন্দর ছিল। তাঁর সমকালীন উল্লেখযোগ্য কবিয়াল 
[ছিলেন রঘুনাথ দাস আনু. ১৭২৫ - ১৭৯১০), 
নন্দলাল বসু ১৭৩৫ - ১৮০৭), নাঁসংহ ১৭৩৮ - 
১৮০৭), রামানাধ গুপ্ত (১৭৪১-১৮৩৮), হর 
ঠাকুর ১৭৪৯ - ১৮২৪), রাম বস ০১৭৮৬ - 
১৮২৮) প্রভাতি । [১,২,২০,১৫১] 

1নত্যানন্দ ৫মশ্র) চক্রবতদ (১৮শ শতাব্দী) 
কানাইচক-_মোদনীপুর। রাধাকান্ত। মোদনীপুরের 
কাশজোড়াধপাঁত রাজনারায়ণের সভাসদ্ ছিলেন। 
রচিত গ্রন্থ : 'শীতলা মঙ্গল”, ইন্দ্রপূজা,, '"পশতা- 

পূজা” “পাণ্ডবপুজা", শবরাটপজা", 'লক্ষনীমঞ্গল', 
'কালরায়ের গদত' প্রভৃতি । তাঁর লেখা কোন কোন 
পুঁথি উৎকল অক্ষরে তালপাতায় 'লাঁথত হয়েছে। 
তাঁর রচনাবলীর মধ্যে বহু ফারসী, হিন্দী ও 
উর্দূ কথা পাওয়া যায়। তাঁর রচনা গ্রাম্য বাংলায় 
রচিত হলেও সরুঁচিপূর্ণ 'ছিল। মোদনীপুর 
অণুলের পাঁচালীকারদের কাছে 1তাঁন শ্রদ্ধেয় ব্যাস্ত 
ছিলেন। [১] 

[নাধরাম কাঁবচন্দ্। বিফৃপুরের রাজা গোপাল- 
1সংহের সভাপশ্ডিত ছিলেন । “বন্দ মাতা সুরধুনী' 
শীর্ষক গঞ্গাবন্দনাঁটি 'নাধরামের ভাঁণতাযুস্ত দেখা 
যায়। 'তাঁন বাংলা ভাষায় সধাক্ষপ্ত রামায়ণ ও 
মহাভারত এবং শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে 'গোঁবিন্দ- 
মঙ্গল", 'দাতাকর্ণ” প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। কৃত্তি- 
বাসী রামায়ণের প্রাচীন হস্তালাখত পাাথিতে 
'অগ্গদের রায়বার' কাবতায় কাঁবচন্দ্রের ভাঁণতা দেখা 
যায়। [২,২৬] 

1নাবরাম কাঁবরয় (১৮শ শতাব্দী) চক্রশালা-_ 
চট্টগ্রাম! দূর্লভ আচার্য । রামপ্রসাদ ও ভারতচল্দর 
সমসামাঁয়ক কাব। ১৭৬ খস. তান 'বদ্যাসংন্দরের 
উপাখ্যান অবলম্বনে কালপ মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য 
'কাঁলকা মঙ্গল গ্রল্থ রচনা করেন। [১] 

1নাধরাদ 'মশ্র (১৬শ শতাব্দী) দামুন্যা-- 
বর্ধমান। হৃদয় মিশ্র । 'গঞ্গার বন্দনা”, 'গুরুদাক্ষিণা” 
'সত্যনারায়ণ কথা প্রভাতি কবিতাগ্রন্ধের রচাঁয়তা । 
?তাঁন কাঁবিচন্দ্রু মিশ্র নামেও খ্যাত 'ছিলেন। চণ্ডী- 
কাব্য রচায়তা মুকুন্দরাম তাঁর অগ্রজ । পাতাকণ” 
ও 'কলন্কভঞ্জন, গ্রথ-রচাঁয়তা আর এক কাঁবচন্দের 
নাম পাওয়া যায়। এই দু'জন একই লোক ক না 
জানা যায় না। [১,৪] 

নাধয়াম সাহা । জামড়া- বর্ধমান । কাবিসঞ্গশত- 
রচায়তা নিধিরাম এক সময়ে কবিয়াল দাশরাঁথ 
রায়ের প্রাতযোগণ গায়ক 'ছিলেন। 1১] 



নিধঃবাব$ 

নিধযবাব্, বামানাঁধ গুপ্ত ১৭৪১ -১৮৩৯)। 
হরনারায়ণ কবিরাজ। বর্গীর হাঙ্গামার সময় 
সাতুলালয় চাঁপ্তা- হুগলীতে জন্ম । হাঙ্গামা মিটলে 
১৭৪৭ খর. কলিকাতার কুমারটলিতে পৈতৃক 
ণনবাসে ফেরেন। এখানে জনৈক পাদ্রর কাছে 
ইংরেজী শেখেন। ১৭৭৬ খী. কোম্পানীর অধীনে 
কাজ নিয়ে চিরণছাপরায় যান এবং সেখানে এক 
মুসলমান গায়কের কাছে 'হন্দ্স্থানী টষ্পা শেখেন। 
১৭১৪ খ. কলিকাতায় 'ফরে বাংলা টপ্পা গান 
রচনা করেন ও সঙ্গীত 'শিক্ষাদানে মনোযোগী হয়ে 
১৮০৪ খু. একটি সঙ্গীতসমাজ স্থাপন করেন। 
এখানে কুলুইচন্দ্র সেন প্রবার্ততি আখড়াই গান 
সংশোধন করে নৃতন রীতিতে 'শক্ষা দিতেন। 
এদেশে তানই প্রথম ইংরেজী আভিজ্ঞ কাঁবয়াল 
এবং প্রথম স্বাদেশিক সঙ্গীতের রচাঁয়তা। একাঁট 
নমূনা- নানান দেশের নানান ভাষা/বনে স্বদেশশ 
ভাষা মিটে কি আশা ।' বাঙলাদেশে টপ্পা গানের 
প্রবতক হিসাবেই তানি বিখ্যাত। তাঁর রাঁচিত 
টপপাতেই আধুঁনক বাংলা কাব্যের আত্মকোন্দ্রিক 
[লৌঁকক সুর প্রথম ধবানত হয়। 'গণীতরত্ব' সঙ্কলন- 
গ্রন্থাট তাঁর জীবদ্দশায় ১৮৩২ খুস. প্রকাশিত 
হয়। এই গ্রন্থে তাঁর ৯৬টি গান আছে। এ ছাড়া 
'সঙ্গীত রাগ কল্পদ্রুম' গ্রন্থে তার ১৫০টি গান 
এবং দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাঁদত 'বাঙ্গালীর গান 
গ্রন্থে ৪৫$০?ট গান সঙ্কাঁলত আছে। হাফ-আখড়াই 
গানে নিধুবাবূর বিপরীতে পাথুরয়াঘাটা দলে 
থাকতেন কুলুইচন্দ্রের পৃত্র শ্রীদাম দাস। [২,৩, 
২৫,২৬,১৫১] 

নিবারণচন্দ্র দাশগ;প্ত (১৮৬৭ - ১৭.৭.১৯৩$) 
গাউপাড়া_াকা। তারকনাথ। প্রথমে সংস্কৃত 
অধ্যয়নের পর বরিশাল ব্রজমোহন ইন্স্টাটউশন 
থেকে প্রবেশিকা ১৮৯৩) এবং এফ.এ. ১৮৯৫) 
পাশ করেন। এখানে অধ্যয়নকালে মহাত্মা আশ্বনস- 
কুমার ও আচার্য জগদশশচন্দ্রের সংস্পর্শে এসে 
সেবাকার্ষে ব্রতী হন। বি.এ. পাঠরত অবস্থায় 
মংসার ত্যাগ করে পারিব্রাজক হন। আত্মীয়গণ গৃহে 
ফাঁরয়ে এনে বিবাহ দেন (১৮৯৮)। ১৯০০ খর. 
বি.এ. পাশ করেন এবং স্কুলের সহকারণ পাঁরিদর্শক 
নিযুক্ত হয়ে মৌদনশপদরে আসেন। সরকারধ কাজে 
যেখানেই গিয়েছেন সংস্কৃত কাব্যশাস্ত পাঠ ও 
আলোচনার সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই সময়েই তাঁর 
প্যাস্তকা প্রব্ত্তি ও ধনব্বান্ত', 'আধিক্ুয়া' এবং 
বামপ্রসাদী সঙ্গীত, প্রকাশিত হয়। কাঁথতে 
অবস্থানকালে রাজনোৌতিক কারণে পুলিস তাঁর 
আবাস খানাতল্লাসী করে। ১৯১১ খখ. তান 
মানভূমে বদলশ হন! এখানেই ব.ট. পাশ করেন। 

[ ২৫৯ ] নিবারণচন্দ্র মাশগষ্ড 

এই সময় স্রীর মৃত্যু হয়। ১৯১৪ খুখ. পুরুলিয়া 
জেলা স্কুলের শিক্ষক ও ১৯১৬ খা. প্রধান শিক্ষক 
হন। একজন আদর্শ শিক্ষক ও সমাজের একাঁনষ্ঠ 
সেবকরূপে এখানে তান সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ 
করেন। রাঁচ 'শক্ষা সম্মেলনে '্প্াচ্য শিক্ষার আদর্শ? 
নামে মৌলিক গবেষণামূলক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
১৯২১ খ্যী, অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন 

এবং দীর্ঘ দিনের সরকারী কাজ, এমন কি পেন্সনও 
ত্যাগ করেন। কয়েকজন আত্মত্যাগণী কমশির সাহায্যে 
[তিনি 'িল্পাঁবদ্যালয় স্থাপন করে দেশলাই প্রস্তুত 
করান, 'তলক জাতশয় "বদ্যালয় স্থাপন করেন, 
খাঁদ ও চরকার প্রচার করেন এবং সর্বোপার 
“লোকসেবক সঙ্ঘ' প্রীতষ্ঠা করেন। ১৯২৫ খ্ী. 
তান দেশবন্ধু প্রেস স্থাপন করে সেখান থেকে 
সাপ্তাহক "মুক্তি" পান্রকা প্রকাশ করেন। ১৯২৭ 
খু. বাঁকুড়া জেলা রাজনোতিক সম্মেলনে সভাপাঁতি 
হয়োৌছলেন। হরিপদ দাঁ নামে একজন অন্দরাগণর 
দানে তিনি পুর্ীলয়া 'শিজ্পাশ্রমের গৃহ প্রস্তুত 
(১৯২৮) করেন। 'মীস্ত' পান্কায় শবপ্লব'-শীর্ষক 
সম্পাদকীয় নবন্ধের জন্য রাজদ্রোহের অপরাধে 
তাঁর এক বছরের কারাদণ্ড (১৯২১৯) হয়। পরের 
বছর ম্বীন্ত পান ও মানভূম জেলা রাজনোৌতিক 
সম্মেলনে সভাপাঁতত্ব করেন। মে ১৯৩০ খুশ. 
প্রেস আডন্যান্দের ফলে দেশবন্ধ প্রেস ও “মনীল্ত? 
পান্রকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। এঁ বছরেই সত্যাগ্রহ 
আন্দোলনে যোগ দিয়ে ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ 
করেন ১৯৩১ খ্যী, মস্ত পেয়ে তিনি কাথি, 
শ্রীহট্ট প্রভৃতি 'বাভিন্ন স্থানে 'শক্ষাবষয়ক বন্তৃতা 
দান করেন এবং নিজ আশ্রমের কমমশিদের 'শিক্ষা- 
দানের জন্য রঘুনাথপুর-চরগালশতে অস্থায়ী 
গশক্ষা-ীশাঁবর স্থাপন করেন। 'দ্বতীয় সত্যাগ্রহ 
আন্দোলনে তাঁর দেড় বছর কারাদণ্ড হয়। তাঁর 
শুশঙ্পাশ্রমও বেআইনশ বলে ঘোঁষত হয়। কারা- 
মান্তর সঙ্গে সঙ্গে [তান ষক্ষমারোগে আক্রান্ত 
হন। শবখ্যাত চিকিৎসক ও কাঁবরাজগণ তাঁকে 
আরোগ্য করে তোলার চেম্টা করেন। রাঁচিতে 
[িগ্লবী ডা. যাদুগোপাল প্রধানত তাঁর 'চাকংসা 
করতেন । ৩০.৪.১৯৩৪ খু. গাম্ধীজী তাঁর শ্যা- 
পারে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন । শেষ কয়াদন 'তাঁন 
গগতা পাঠ করে কাটান। পুরুলিয়ার নিজ আশ্রমে 
দেহত্যাগ করেন। িনবারণচন্দ্রু রচির উপজাতি 
ঘোঁড়য়া ও হারজনদের প্রকৃত বন্ধ ছিলেন এবং 
তাদের জীবনালেখ্য তিনি গল্পাকারে 'দেশ” 'যুগ- 

নামে পরিচিত 'ছিলেন। [১৯,৮২,১২৪] 



গনবারণচন্দ্র দাদগ্প্ত 

নিবারণচণ্দ্ু দাসগ্যপ্ত, প্লাক্সবাহাদর (?- ২৪.৩. 
১৯৩৮) বারশাল। একসময়ে তিনি মহাত্মা অশ্বনী- 
কুমারের সহকর্মী ছিলেন। ১৯০৬ খুশী. বারশাল 
কনফারেন্সের অভ্যর্থনা সামাতর সম্পাদক হন। 
বঙ্গাভঞ্গ আন্দোলনে তাঁর বন্তুতা বারশালে এই 
আন্দোলনের সাফল্যের অন্যতম কারণ। দাঁশশীনক 
গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনায় [তিনি সিদ্ধহক্ত ছিলেন এবং 
দশর্ঘকাল 'ভারত সুহৃদ" মাঁসক পান্রকার সম্পাদন। 
করেছিলেন । বাঁরশালের শাখা সাহত্য পাঁরষদের 
তিনি সভাপাঁত ছলেন। প্রান্তন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 

'িউীনাসপ্যালাটির ভাইস-চেয়ারম্যান ও চেয়ারম্যান- 
রূপে জনসেবায় যুক্ত ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে বার- 
শালের শিক্ষাগ্রু আচার্য জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের 
অনুরাগ হয়ে আচারের একটি জাঁবনচাঁরত এবং 
১৯২৩ খড়, "ভারত রাষ্ট্রনীত' নামক প্রল্থ রচনা 
করেন। [১১৪] 

নিবারণচন্দর ভ্রীচার্ঘ (১২৯০ - ১.১.১৩৫৯ ব.) 
বাঁহরগাঁছ-_নদশয়া। তান কাঁলকাতা প্রোসডেন্সশ 
কলেজে ৩০ বছরের আঁধক কাল অধ্যাপনার পর 
১৯৩৯ খু. অবসর-গ্রহণ করে | 
আত্মীনয়োগ করেন। ১৯৩৫ খু. কাঁলকাতা সাহিত্য 
সম্মেলনে বিজ্ঞান শাখার সভাপাত হয়েছিলেন। 
তাঁর রচিত গ্রল্থ 'বাত্গালশর খাদ্য ও পুম্টি' জন- 
সমাজে সমাদৃত হয়োছল। 1৫] 

নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যাক্স ৫2-১৩৩৫ ব.) 
বৈদ্যবাটী-হুগলণী। জমিদার পাঁরবারে জল্ম। ১৭/ 
১৮ বছর বয়সে পৈতৃক ব্যবসায়ে জোহাজে মাল 
বোঝাই ও মাল খালাস) 'নযুস্ত হন। 'তাঁন বৈদ্য- 
বাটী কো-অপারেটিভ সোসাই'টর প্রাতষ্ঠা করেন, 
বৈদাবাটশ স্কুল 'নর্মাণের জন্য ২৫ হাজার টাকা 
দান করেন এবং 'নিজবায়ে গ্রামে রাস্তা নির্মাণ 
করান। ম্বগ্ৃহে কয়েকজন দুঃস্থ ছাত্রকে স্থান 
দিয়ে তাদের ভরণপোষণ করতেন। প্রাত বছর 
পুজার সময় ১০ হাজার গরীবকে বস্প-দান তাঁর 
নির্দিষ্ট 'ছিল। উত্তরবঙ্গের বন্যাপশীড়ত অণ্চলেও 
বস্ত্র দান করেছিলেন। [১] 

1নবোদতা, ভাঁগনশ (২৮.১০.১৮৬৭ * ১৩.১০, 
১৯১৯১) ভানগ্যানন- আয্মালান্ড। স্যামুয়েল। 
পূর্বনাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোবৃল। ১৮৮৪ 
খুন. হ্যালফ্যাক্স স্কুলের পাঠ সমাপ্ত করে বাঁলকা 
গবদ্যালয়ে 'শিক্ষায়ত্শর কাজ নেন। স্বদেশের স্বাধশ- 
নতা সংগ্রামের কাঁহনী এবং রাঁশয়ার বলব 
কাঁহনী অধ্যয়ন করেন ও ক্লুপটাকন প্রমুখ নিরবা- 
দিত বিপ্লবীদের সঙ্গে পাঁরাঁচিত হয়ে বিপ্লবী 
চেতনায় উদ্বৃদ্ধ হন। বালক-বালিকাদের মধ্যে এই 

[ ২৬০ ] 1নবোদতা, ভাখন৭ 

চেতনা সণ্টারের জন্য ১৮৯২ খনী, 'রাস্কিন স্কুল, 
স্থাপন করেন। মার্গারেট যখন প্রচলিত ধর্ম ও 
গতানুগাঁতিক অধ্যাপনা সম্পকে সংশয়ে দোদুলা- 
মান এমন সময় স্বামী বিবেকানন্দ ইংল্যান্ডে 
আসেন। নভেম্বর ১৮৯৫ খুখ. এক আলোচনা-চকে 
মার্গারেট প্রথম িববেকানল্দকে দেখেন এবং তাঁর 
বাণী শুনে মুগ্ধ হন। স্বামীজীর প্রভাবে তাঁর 
জীবনের পাঁরবর্তন হয়। ১৮৯৮ খু, তান 
স্বামীজীর আহবানে ভারতে আসেন। ২৫ মার্ট 
স্বামীজন তাঁকে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করে "ভাগনী 
াাবোদতা” নামে আভাঁহত করেন । এই সময় কাঁল- 
কাতায় পরপর দু'বছর প্লে রোগের প্রাদুভাব 

সত্গে আলমোড়ায় যান। ১৩.১১.১৮৯৮ খু, 

বিবেকানন্দের পাঁরকজ্পনামত বাগবাজার বোসপাড়া 
লেনে 'তাঁন একটি বাঁলকা 'বদ্যালয় স্থাপন করেন । 
এই 'বিদ্যালয়াট বর্তমানে নিবোঁদতার নামাড্কত। 
৪.৭.১৯০২ খত. স্বামীজীর দেহত্যাগের পর 
1তাঁন ভারতের রাষ্ট্রীয় মীন্ত আন্দোলনে অংশ- 
গ্রহণ করেন। তান ভারতীয় কলাবদ্যার মূলে 
আধ্যাত্রকতার সন্ধান পান ও ভারতীয় কলার 
বিশুদ্ধ সৌন্দর্যে অনুপ্রাণিত হন। এই উপলক্ষে 
অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রমুখ শিজ্পগুরু ও সতাঁশ 
মুখোপাধ্যায়ের 'ডন সোসাইটি'র সংস্পর্শে আসেন। 
বরোদায় অরবিন্দ ঘোষের সম্গে যোগাযোগে প্রমথ 
মন্র ব্যোরিস্টার পি. মিত্র) ও 'নবোদতা বিপ্লব 
আন্দোলনে অগ্রণী ভূঁমকা গ্রহণ করেন। ১৯০৩ 
খুব. জানুয়ারী মাসে প্রত্যক্ষ রাজনশীতিতে যোগ- 
দানের জন্য রামকৃফ মিশনের সঙ্গো তাঁর বোগা- 
যোগ ছিন্ন করতে হয়। যোগাযোগ ছিন্ন করলেও 

রামকৃষ্ণ আ্যান্ড িবেকানন্দ' এই কথাগ্যাল 'লিখতেন। 
তিনি বঙ্গভগ্গ আন্দোলনেও যোগ 'দয়োছলেন। 
বারাণসী জাতীয় কংগ্রেসে বিলাতশ দ্ুব্য বজরনের 
জন্য প্রদত্ত তাঁর উদ্দীপনাময়শ ভাষণে শ্রোতারা 
মুস্ধ হন। জাতাঁয় কংগ্রেসের চরম ও নরম উভয়- 
পল্থীদের সঙ্গে ঘাঁনন্ত যোগাযোগ 'ছিল। 'নিবে- 
1দতার স্বপ্ন ছিল অখণ্ড ভারতবর্ষ । 'তাঁন 'িব*বাস 
করতেন যে এশিয়া খন্ডের সভ্যতার উৎপাত্ত ও 
1বকাশকেন্দ্রু ভারত। তান ভারতের গ্রাম ও নগররকে 
পুনরুজ্জীবিত করে সমন্ধ ভারতের গঠনে যুবক- 
দের গত করতেন। ভারতের রাষ্ীয় মান্ত- 
লাভই "ছিল তাঁর জশবনের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। 
ভারতের রাম্দ্রীয় মস্ত তাঁর মতে আঁক মান্তর 
উপায়মাত্, তা উপেয় নয়। বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত 
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অদ্বৈতবাদের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ অনুরাগ ছল। 
রবশন্দুনাথের সঙ্গে ঘনিম্ত বন্ধুত্ব ছিল। ভারতের 
মঙ্গলে 'নিবোদতপ্রাণ এই িদোশনী রোগমযান্তর 
আশায় দাঁজলং-এ আচার্য জগদীশচন্দ্র ও লেডী 
অবলা বসুর আঁতথ্য গ্রহণ করেন এবং সেখানেই 
মারা যান। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রল্থাবলী : এদ 
ওয়েব অফ ইপ্ডিয়ান লাইফ”, 'কালী দি মাদার, 

আন্ড ধর্ম, শদ মাস্টার আজ আই স হম” 
'নোটস্ অফ সাম ওয়ান্ডাঁরংগৃস্ উইথ স্বামণ 
বিবেকানন্দ, শসভিক আযান্ড ন্যাশনাল আইীডি- 
যালস, শশব আযান্ড বুদ্ধ পহশ্টস অন ন্যাশ- 
নাল এডুকেশন ইন হীণ্ডিয়া', 'আ্যাগ্রোসভ 'হন্দু- 
ইজম প্রভীতি। [৩,১০,২৬৯২৬] 

নিমাইচন্দ্ু শিরোমণি ৫2-১২.২.১৮৪০) 
কাঁচরাপাড়া-চব্বিশ পরগনা । অসাধারণ শ্রাতিধর 
এই নৈয়ায়ক পাঁণ্ডিত জানুয়ার ১৮২৪ খু. 
কাঁলকাতা সংস্কৃত কলেজের পাঠারম্ভকাল থেকে 
ন্যায়শাস্মের অধ্যাপক 'নিষুন্ত হন। এই সময়ে তাঁর 
সমকক্ষ নৈয়ায়ক বিরল 'ছিল। সম্পাঁদত গ্রজ্থ : 
শিব*বনাথ ভট্রাচার্যকৃত ন্যায়সত্রবৃন্তি ও “মহা 
ভারত”। [১,৬৪,৯০] 

[নিমাইচাঁদ শশল ০১৮৩৫ - ১৮৯৩) চু*চুড়া-- 
হুগলশ। হুগলশ কলেজে বাঁঙ্কমচন্দ্র তাঁর সহপাঠশ 
ছিলেন। রাঁচিত গ্রল্থ : '্যামনী যাপন কাঁমনন 
গোপন" কেবিতাগ্রল্থ), ধ্রুবচাঁরত, এরাই আবার 
বড়লোক, প্রেহসন), ্তখর্থমাহমা" নোটক), “স্বর্ণ 
বাঁণক, এবং 7০৮৪ ০0£ 1105 [ুও16]) অবলম্বনে 

চন্দ্রাবতী । [১৯,৪] 
নিমানন্দ দাস । প্রাচীন পদাবলটী-রচায়তা । তান 

পদ রস-সার' নামে একখান গ্রল্থ রচনা করেন। 
এতে 'বিদ্যাপাতি, চণ্ডীদাস, গোবন্দদাস প্রীতির 
পদ এবং স্বরাচিত দেড়শতাধক পদ পাওয়া যায়। 
অনেকগ্াল পদ আবার শ্রীমন্ভাগবতাঁয় শ্লোকের 
মর্মানুবাদ। [১] 

নিয়ামত সৈক্সদ। রঘুনাথপুর- শ্ীহট্র । কেরামত 
আলণ । পরাগ বাউল, গ্রন্থে তাঁর কয়েকটি পদ 
সঙ্কাঁলত আছে । উদাহরণ--'মন রে ছৈয়দ নিয়ামতে 
কয় আম দোঁখ না উপায়/সঙ্কটতারণ আমার 
মুর্শিদ শ্যাম রায় । 1৭৭] 

নিরঞ্জন বড়ায়া ১৯২০ - ২৭.৯.১৯৪৩)। তান 
[বিশ্বযুদ্ধের সময় মাদ্রাজে 

কর্মরত ছলেন। চতুর্থ মাদ্রাজ কোস্ট্যাল ডিফেন্স 
ব্যাটারিতে অন্তর্থাতমূলক বড়যন্দে লিস্ত থাকার 
অপরাধে ১৮.৪.১৯৪৩ খ, তাঁদের ১২ জন 

গ্রেপ্তার করে নিরজনসহ ৯ জনকে নাদাজ 

£ ২১৯ ] নিরশদা দেবী 

দুর্গে কোর্ট মার্শালে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তাঁরা 
মৃত্যুর সময় 'বন্দেমাতরম্ ধ্বান ও পরস্পরকে 
আঁলঙ্গন করে হাসিমুখে প্রাণ উৎসর্গ করেন। 
[৪২,৪৩,১৩৯] 

নিরঞ্জন সেনগুপ্ত (১৯০৪ - ৩.৯.৯৯৬৯) 
ভারুকাঠি-নারায়ণপুর--বারশাল। সর্বানন্দ। ছাল্রা- 
বস্থায় অনুশীলন সমাতিতে যোগ দেন। কাঁলকাতা 
রিপন কলেজে পড়ার সময় ছাত্র আন্দোলন গড়ে 
তোলেন। ১৯২৩ খশী. আই.এস-সি. পাশ করে 
গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন গড়ার জন্য বহরমপুর 
কলেজে ভার্ত হন। পরণক্ষার পূর্বে গ্রেপ্তার হয়ে 
৪ বছর 'বনা বিচারে আটক থাকেন। ১৯২৯ খুখ, 
কাঁলকাতা কংগ্রেসের সময়ে 'বাভল্ন বিপ্লবী দলের 
তরুণ কর্মীদের 'নয়ে এক বদ্রোহস দল গড়ে 
তোলেন এবং অস্বসংগ্রহ ও বোমা তৈরীর কাজে 
ব্যাপ্ত হয়ে পড়েন। 'মেছুয়াবাজার বোমা মামলা"য় 
তাঁর ৭ বছর দ্বীপাল্তর দণ্ড হয়। আন্দামানে থাকা 
কালে কাঁমউনিস্ট মতবাদে বিশ্বাস হন। ১৯৩৮ 
খুশী, মান্ত পেয়ে পার্টর সদস্য পদ লাভ করেন 
ও ই. ব. রেলের শ্রমিক সংগঠনের কাজে আত্ম- 
নিয়োগ করেন। ধিছ্াীদন "যুগান্তর দৌনক 
পান্তকার সাব-এাঁডটর 'ছলেন। ১৯৪২ খী. 'জন- 
যুদ্ধ” পার্িকার সম্পাদকীয় বোর্ডে সদস্য মনোনাত 
হন। ১৯৫৭ খ্ী, [ধান সভার সভ্য 'নর্বাঁচিত 
হয়ে বৌঁজপুর-- চব্বিশ পরগনা) সভার কাঁমউ- 
দনিস্ট রকের সম্পাদকধয় কাজ করেন। ১৯৬২ খু. 
টালিগঞ্জ কেন্দ্র থেকে নিবাঁচত হন। এরপর কামিউ- 
গনস্ট পাট দ্বিধা দিভন্ত হলে 'তাঁন মার্জবাদী 
দলে যোগ দেন। ১৯৬৭ খু. এই দলের প্রার্থ- 
রূপে বিধান সভার সদস্য হয়ে যান্তফ্রণ্ট মা্প- 
সভায় উদ্বাস্তু ও ভ্রাণমন্ত্ী হন। ১৯৬৯ খ্ী, 
উপপাঁনর্বাচনে 'বজয়শ হয়ে এ একই দপ্তরের মন্মী 
থাকা কালে তাঁর মৃত্যু হয়। [১৬,১১৪] 

নিরালম্ব স্বাী। দ্র. যতনম্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
নর/পমা দেবশ১ মে ১৮৮৩ -৭.১.১৯৬৯) 

বহরমপুর- মুর্শিদাবাদ । নফরচন্দ্র ভট্ট। বাল্যজশবন 
ভাগলপুরে আতবাহত করেন। অকাল-বৈধবোর 
পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিভূতিভূষণ ভট্ট ও সাহাত্যক 
শরৎচন্দ্র অনুপ্রেরণায় সাঁহতাসাধনায় ব্রত হন। 
বিভূতিভূষণ ও শরৎচন্দ্র পারচাঁলিত হাতে-লেখা 
পন্রিকায় নিরূপমা দেবীর সাহিত্য রচনার হাতে- 
খাঁড়। শরৎচন্দ্র তাঁকে গদ্য রচনায় ও অনুরূপা 
দেবী গল্প রচনায় অনুপ্রাণিত করেন। রচিত প্রথম 
উপন্যাস উচ্ছৃঙ্খল” | স্বদেশী যূগে তাঁর রচিত 
বহু গান এবং কাঁবিতা খ্যাতিলাভ করেছিল । প্রেম 
ও দাম্পত্য জশবনের অস্তম্বস্য তাঁর উপন্যাসের 



নিরপমা দেব 

প্রধান উপজশব্য। ১৯১৯ - ২০ খন, প্রবাসীঃ 
পাঁররকায় প্রকাশিত দাদ উপন্যাসাট তাঁর শ্রেম্ঠ 
উপন্যাস বলে স্বীকৃত। ১৯৩৮ খ্ী, কলিকাতা 
[িশ্বাবদ্যালয় তাঁকে “ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক" এবং 
১৯৪৩ খুখ. 'জগন্তাঁরণশ স্বর্ণপদক' প্রদান করেন। 
১৩৪৩ ব. বর্ধমান সাহিত্য পারিষৎ কর্তৃক সম্মানিত 
হন। শেষ-জীীবনে তিনি বৈষণবধর্ম গ্রহণ করেন । রাঁচিত 
অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'অশ্পর্ণার মান্দর” 
“আলেয়া”, পবাঁধালাপি', শ্যামল”, বন্ধ, পপরের 
ছেলেঃ আমার ডায়েরী", “দেবন্', যুগান্তরের কথা, 
এবং 'অনুকর্ষ। একাধিক উপন্যাস চলাচ্চন্লায়ত 
ও মণ্টে অভিনীত হয়েছে। [৩,৪,৭,২৬7 

নিরুপমা দেবী ২ (১৮৯৫ -? )। উত্তরপ্রদেশের 
হোসেঞ্গাবাদে জন্ম । মাতিলাল গুস্ত। পিতার কাছ 
থেকে িক্ষাপ্রাপ্ত হন এবং মায়ের অননপ্রেরণায় 

, বাংলা কাব্যসাহত্যের প্রাতি অনুরাগ হয়ে ওঠেন। 
কুচবিহারের রাজপাঁরবারে তাঁর প্রথম 'ববাহ হয় । 
অগ্রহায়ণ ১৩২৩ ব. থেকে রান নির্পমা সচিন্র 
আকারে “পরিচারিকা, পান্কা নবপর্যায়ে প্রকাশ 
করেন। তিনি প্রথম স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ 
করে শীশরকুমার সেনকে প্নর্বার বিবাহ করেন। 
জীবনের প্রথম অবস্থায় রাঁচত কাঁবতার সমাম্ট 
থূপ।। 'গোধাঁল ১৩৩৫৬ ব. প্রকাশিত হয়। 
১৯২৩ - ১৯৩১ খু. পর্ষস্ত '্পারচাঁরকা" পাকা 
সম্পাদনা করেন। 188] 

নর্মলকুমার বস ২২.১.১৯০১- ১৫.১০, 
১৯৭২) কাঁলকাতা। নৃতত্বীবদ ও গান্ধীবাদশী। 
শিক্ষা-_-পাটনার আ্যাংলো-স্যাল্সক্রিট স্কুল, কামার- 
হাট সাগর দত্ত ফ্রি স্কুল, রাঁচি ও পুরী জেলা 
স্কুল, স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলিকাতা প্রেসডেন্সস 
কলেজ ও কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ে। ১৯২১ খন, 
বি.এস-স.তে ভূতত্তে প্রথম শ্রেণীতে অনার্স ও 
১৯২৫ খু. নৃতত্তে প্রথম শ্রেণিতে এম.এস-স. 
পাশ করেন। ১৯১৬ খডী. সুভাষচন্দ্র বসুর 
সংস্পর্শে এসে নানারকম সামাজিক কাজকর্মের 
সঙ্গো প্রত্যক্ষভাবে পাঁরাচত হন। ১৯৩০ খু, 
কাঁলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের নৃতত্ব শাখার "রিসার্চ 
ফেলো 'হসাবে কাজ করার সময় গান্ধীজশীর আহ্হানে 
লবণ সত্াগ্রহ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৪২ খুব, 
“ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে দ্বিতীয়- 
বার কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৪৬-৪৭ খশ, 
বাঙলাদেশে সাম্প্রদায়ক দাজ্গা-হাঞ্গামার সময় তান 
গান্ধীজশর একাল্ত-সচবের গুরু দায়িত্ব পালন 
করেন। গাম্ধীজশর রাজনৈতিক দর্শন এবং রাজ- 
নৈতিক কর্মপন্ধাত 'তাঁন বৈজ্ঞানিকভাবে [বিশ্লেষণ 
করে তাঁর মতবাদ প্রচার করার চেষ্টা করেছেন। 

নি তা বর্জন করেছেন। গান্ধীজাঁর প্রার্থনা-সভায় 
তাঁকে দেখা যেত না। গাম্ধীজী সম্পর্কে তিন 

তাঁর চিন্তা রেখে গেছেন 'মাই ডেজ উইথ গাম্ধবজ' 
গ্রল্থে। ধনর্মলকুমারের পাঁশ্ডিত্যের খ্যাতি ছল সারা 
বিশ্বে। এদেশে নৃতত্ব, প্রক্ততত্ব, সমাজ-বিজ্ঞান, 
ভূতত্বু, লোকসংস্কৃতি প্রতৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহ্ 
ক্ষেত্রে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য । ১৯৩৮ -১৯৪২ 
খীঁ, পর্যন্ত কলিকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ে অধ্যাপনা 
করেন। ১৯৬৯ - ১৯৬৪ খত. পর্য্ত আন-খ্রোপ- 
লাঁজক্যাল সারভে অব ই্ডিয়ার ডিরেক্টর 'ছলেন। 
তাঁর প্রধান ব্রত ছিল ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির 
পাঁরবর্তনের ধারাকে 'নিখতভাবে বিশ্লেষণ করা। 
এজন্য তান নৃতত্তবের পদ্ধাতর সঙ্গে 'হউম্যান 
জওযগ্রাঁফ, মানবপ্রকীতি বিজ্ঞানের সামাঁজক হাতি- 
হাস এবং প্রত্ততত্বের সংমশ্রণ ঘঁটয়েছেন। ভারতীয় 
মান্দর-স্থাপত্য, লোকসংস্কৃতি, গ্রামজীবন এবং 
প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে তিনি প্রায় সারাজীবন 
গবেষণা করেছেন। সারা ভারতবর্ষের গ্রামজণবনের 
সাংস্কৃতিক উপকরণ সংগ্রহ করে ও তার বিশ্লেষণ 
করে 'তাঁন ভারতের 'পেজেন্ট লাইফ--এ স্টাঁড অন 
ইউীনাঁট ইন ধ্দ ভাইভার্সিঁট” গ্রল্থাট সম্পাদনা 
করেন। মানূষকে জানা ও বোঝার জন্য পদব্রজে 
প্রায় গোটা ভারতবর্ষ পাঁরক্রমা করেছেন। তাঁর 
বিজ্ঞানী চেতনার অন্তরালে যে কাঁবপ্রাণতা ও 
দাশশানক উপলব্ধির স্রোত প্রবাহত ছল তার 
পাঁরচয় পাওয়া যায় তাঁর রাঁচিত 'পারিব্লাজকের 
ডায়েরী”, শবদেশের চিঠি", 'নবীন ও প্রাচীন, 
প্রভৃতি গ্রন্থে। শরৎচন্দ্র রায় প্রাতাষ্ঠত 'ম্যান ইন 
ই'ণ্ডয়া' পান্রকাখানর সম্পাদকরূপে তান প্রায় 
আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। বঙ্গণয় সাহত্য 
পাঁরষদের সম্পাদকের ভার নিয়ে তার প্রভূত উন্নাতি 
করেন। 'ভারতকোষ'-এর তানি অন্যতম ্্রন্টা 
ছিলেন। ইংরেজী ও অনেকগুলি ভারতীয় ভাষায় 
তান অনর্গল কথা বলতে পারতেন। ইংরেজী ও 
বাংলায় রাঁচত তাঁর বহ গ্রন্থ আছে। [১৬,১১৭] 

নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত (১৩০০ - ৩.৯.১৩৬৮ 
ব.)। অত্যন্ত মেধাবী ছান্র ছিলেন। ১৯২২ খু, 
লণ্ডন লেকচারার হিসাবে কর্ম- 
জীবন শুরু করেন। ১৯২৩ খুশ. রীডার হিসাবে 
লক্ষেখা যোগদান করে ১৯৫১ খুশী, 
প্যন্তি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঞ্চে যুস্ত থাকেন এবং 
শেষ ১৮ বছর ফ্যাকাল্টি অফ আটসের ডান 
'ছিলেন। ১৯৫৫ -৬০ খুশী, কাঁলকাতা গবশ্ব- 
বিদ্যালয়ের উপাচার্য গছলেন। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের 
প্রখ্যাতা 'শিল্পণ শ্রীমতশ চিত্রলেখা তাঁর স্াঈ। 192 



নর্মলকুার সেন 

গনর্মলকুমার সেন (১৮৯৮ -১৩.৬.১৯৩২) 

কোয়েপাড়া--টট্টগ্রাম। রাঁসকচন্দ্র। ম্যান্রক পাশ 
করে চট্টগ্রাম এন. এম. স্কুলে ডান্তারী পড়তে পড়তে 
গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ 'দিয়ে পড়া ছেড়ে দেন। 
অস্ত ও গোলাবারুদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১৯২০ 
খু, ব্রক্ষদেশে যান। অসহযোগ আন্দোলনে অংশ- 

গ্রহণ করে ১৯২৪ খন, গ্রেপ্তার হয়ে ৩ বছর 
বিনা বিচারে আটক থাকেন। বিপ্লবী কাজে সক্ষিয় 
ভাঁমকা গ্রহণ করে দলের জন্য অর্থসংগ্রহ করেন। 
চট্রগ্রাম অস্প্াগার আক্রমণে ও জালালাবাদ পাহাড়ে 

ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে 
গ্রেতার এড়াতে লুকিয়ে থাকেন। দু'বছর পর 

বাহিনী তাঁর সন্ধান পেয়ে বাড় 'ঘিরে ফেলে। 
এই আশ্রয়স্থলে তখন নেতা সূর্য সেন ও প্রীতি- 
লতা ছিলেন । নির্মল সেনের সঙ্গে সামারক বাহনীর 
যুদ্ধের সুযোগে তাঁরা সামারক বাহনীর বেষ্টনী ভেদ 
করে প্রস্থান করতে সক্ষম হন। 'ির্মলের সঞ্গশ 
অপূর্ব সেনের গুলিতে 'ব্রাটশ আফসার ক্যাপ্টেন 
ক্যামেরুন নিহত হন। এই সংঘর্ষের কিছুক্ষণ পরে 
'নর্মল মারা যান। [৪২,১২৪,১৩৯7 

1নর্মলচন্দ্র চন্দ্র ৬.১০.১৮৮৮ - ১.৩-১৯৫৩) 
কাঁলকাতা । রাজনন্দ্র। প্রখ্যাত দেশসেবক। এম.এ. 
বি.এল. পাশ করে প্রথমে হাইকোটেরি উকিল হন। 
পরে পিতার ফার্ম জি. 'স. চন্দ্র আশ্ড কোং-তে 
যোগ দেন। দেশবন্ধু চিত্তরপ্তনের সহকারী পণ- 
প্রধান বা বিগ-ফাইভের অন্যতম হিসাবে স্বরাজ্য 
দলের নেতৃত্ব লাভ করেন। দেশসেবায় প্রভৃত অর্থ 

দান করে রাজনীতিতে সম্পূর্ণ আর্মানিয়োগ করেন। 
ডাককর্মন, ট্রাম শ্রমিক ও চা-বাগান শ্রীমক সংগঠনের 
সঙ্গেও যান্ত ছিলেন। “ফরওয়ার্ড”, 'বৈতালিক', 
'রুপ ও রঙ্গ প্রভাত পাত্রকার সঙ্গে তার যোগা- 
যোগ ছিল। ১৯১৫ খুশী, কলকাতার পৌর প্রাতি- 
নিধি, বঙ্গণয় প্রাদোশক কংগ্রেস কামাটর সভাপাঁতি, 
১৯২৬ খঈ, থেকে ১৯৩০ খু. পর্ষন্তি কেন্দ্রীয় 
আইনসভার সদস্য, ১৯৩৫ খুশী, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 
আইনসভার সদস্য ও ১৯৫৩ খুশী. কলিকাতার 
মেয়র ছিলেন। এছাড়া ১৯২৩ - ই৬ খুশী. আযাটার্ন 
সোসাইটির সভাপাঁত হয়োছিলেন। তাঁর পিতামহ 
গণেশচন্দ্র এবং 'পিতা উভয়েই কাঁলকাতা 'মীনিস্ি- 
প্যালিটির কমিশনার ছিলেন। 1৫,১০,২৬,১২৪] 

[নম্ঘলজশবন ঘোষ (৫.১.১৯১৬ - ২৬.১০, 
১৯৩৪) ধামাঁসন- হুগলশী। যামিনীজীবন। তান 
'মাদনখপুর কলেজের আই.এ. ক্লাশের ছাত্র ছিলেন । 
গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দয়ে মোঁদনীপরের 
অত্যাচারী জেলাশাসক বাজকে গুলি করার ব্যাপারে 

[ ২৬৩ ] 1নম'লেম্দু লাছড়গ 

অংশগ্রহণ করেন। এই ষড়যন্ত্র ও হত্যার আঁভিযোগে 
বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। মোৌদনশপুর সেন্ট্রাল 
জেলে ফাঁসতে মৃত্যুবরণ করেন। [১০,৪২১৪৩] 

নির্মল লালা (2- ২২.৪.১৯৩০) হাওলা-- 
চট্টগ্রাম । যাত্রামোহন। চট্রগ্রাম অস্তাগার আক্রমণে 
অংশগ্রহণ করেন। জালালাবাদ পাহাড়ে 'ব্রটশ 
সৈন্যের সঙ্গে লড়াইয়ে গাঁলাবদ্ধ হয়ে এ দিনই 
মারা যান। 1৪২] 

1নম“লাশব বন্দ্যোপাধ্যায়, রায়বাহাদর (২২.৬. 
১২৯১ -১৭.৫.১৩৫১ ব.) রানশগঞ্জ--বধমান। 
যাদবলাল। জাঁমদার পারবারে জল্ম। 'বাভিন্ব পান্তকায় 
তান 'লখতেন। ১৩১২ ব. লাভপুরে নাট্যালয় 
প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৩৩ ব. 'পার্ণমা' পাত্ুকার 
সম্পাদক 'ছিলেন। রাঁচিত গ্রল্থ : 'নবাধী আমল”, 
“বীর রাজা", “ভুলের খেলা”, 'রূপকুমারী” গেশীতি- 
নাট্য), 'প্রভাত-স্বপ্ন'১ ন্অন্তরায়। (উপন্যাস) 
প্রভৃতি । 18] 

নর্মলানল্দ স্বামী (2- ১৯৩৯) বাগবাজার-- 
কাঁলকাতা। দেবনাথ দত্ত। পূর্বনাম--তুলসচরণ। 
শ্রীরামকৃষদেবের অন্যতম অন্তরঞ্গ শিষ্য ও লশলা- 
সহচর। গুরুর মৃত্যুর পর কয়েকজন গুরুভাইয়ের 
সত্গে কাশীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সঞ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন। 
বেলুড়ে স্থাঁপত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রথম সহকারী 
কার্যাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। ১৯০৩ -১৯০৬ খুশ. 
পর্যন্ত আমোরিকায় ধর্মগ্রচারে অভেদানন্দজীকে 
সাহায্য করেন। ১৯০৯ খু, মহাঁশর রাজ্যে নব- 
স্থাঁপত শ্রীরামকৃফ আশ্রমের কার্খভার গ্রহণ করেন 
এবং ২৯ বছর কাল দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে 
শ্রীরামকৃষ্ণ-ববেকানন্দের ভাবধারা প্রচার করেন। 
১৯২৯ খু, কিকাতায় বিবেকানন্দ মিশন ও 
সারদামঠ স্থাঁপত হলে 'তাঁন তার প্রথম সভাপাঁত 
হন। দাক্ষণ ভারতের ওটাপলম আশ্রমে দেহত্যাগ 
করেন। [১] 

ধনর্মলা মা (2- ২০.৭.১৯৭১) 'িসংহপাড়া-- 
ঢাকা। স্বামী- হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ২০ বছর 
বয়সে তিনি স্বামীর সঙ্গে সাধ হেম ভাই) 
আদ্যাপশঠের প্রাতষ্ঠাতা শ্রীশ্রীঅম্নদাঠাকুরের কাছে 
আত্মসমর্পণ করে তাঁর স্ব মাঁণকুল্তলা দেবীর 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কিছুদিন আঁড়য়াদহ বাঁলকা 
ধবদ্যালয়ে শিক্ষিকার কাজ করে সাধন-ভজনে মগ্ন 
হন। তান পূর্ববঙ্গ ও আসামের 'বাভষ স্থানে 
এবং বিহারের জামশেদপূরে অন্রদাঠাকুরের আদেশ- 
বাণণ প্রচার করেন। [১৬] 

[নরলেল্দ, লাহিড়ী (২১.২.১৮৯১- ২৮২, 
১৯৫০) দিনাজপুর । দিনকুঞ্জমোহন। রামতন 
লাহড়শর বংশধর ও কবি 'দ্বজেন্দুলাল রায়ের 
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ভাগনেয়। আই.এ. পর্যন্ত পড়ে গিছাঁদন কি- 
কাতা কর্পোরেশন প্রেসে কাজ করবার পর আঁভ- 

নেতার জশবন গ্রহণ করেন। অল্প বয়সে গারশ- 

চন্দ্র ও 'দ্বজেন্দ্রলালের সংস্পর্শে এসে আভিনয়- 
কলার প্রাত অনুরাগ হন। সঞ্গীতেও তাঁর অধি- 
কার ছিল। অপেশাদাররূপে ওল্ড ক্লাবে বহ বিখ্যাত 
শিজ্পণর সঙ্গে অভিনয় করেন। পেশাদার আভ- 
নেতার্পে ম্যাডান থিয়েটারে যোগ দেন ও ১৮ 
নভেম্বর ১৯২২ খু. ক্ষীরোদপ্রসাদের পপ্রতাপা- 
দিত্য' নাটকের নামভূমিকায় প্রথম আভিনয় করেন। 
৯৯২৪ খর, “পাপের পরিণাম" নামক 'নর্বাক চল- 
চরে নায়কের ভূমিকায় অংশ নেন। এরপর ণশনউ 
মনোমোহন থিয়েটার, নামে নিজস্ব ভ্রাম্যমাণ দল 
1নয়ে মফঃস্বলে ও রেঙ্গুনে আঁভনয় করেন। ১৯৩৩৮ 
ব. সারস্বত-মহামণ্ডল কর্তৃক 'বাণশীবিনোদ' উপাধিতে 
ভূষত হন। ১৫ জানুয়ারী ১৯৫০ খ্ী. এই 
স্বাধশনতা' নাটকে শেষ আঁভিনয় করেন। বঙ্গে 
বশ” নাটকে ভাস্কর পণ্ডিত, 'গোরক পতাকা"য় 
1শবাজশ ও শসরাজদ্দৌলা"য় সিরাজ এবং 'কণ্ঠহার' 
ছবিতে মধু চাকরের ভূমিকায় তাঁর আঁভনয় বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য। [৩,৫] 

নাশকান্ত চদ্রোপাধ্যায় জুলাই ১৮৫২ - ২৫. 
২.১৯১০) পাঁশ্চমপাড়া--ঢাকা। কাশীকান্ত। তানি 
১৮৭৩ থেকে ১৮৮৩ খখ. পর্যন্ত ইউরোপে থাকা 
কালে লাইপজিগ 'বিশ্বাবদ্যালয়ে জার্মান, সংস্কৃত, 
ভাষাতত্ত্, ইতিহাস, ন্যায় ও দর্শনশাস্তাদি অধ্যয়ন 
করেন এবং পরে জাারক বিশ্বাবদ্যালয় থেকে 
ি-এইচ.ডি. উপাধ পান। ইউরোপে তাঁনই ভার- 
তায়দের মধ্যে প্রথম পি-এইচ.ড.। রুশদেশে সেল্ট 
দপটার্সবূর্গ বিশ্বাবদ্যালয়ে দু'বছর ভারতীয় ভাষা- 
সমূহের অধ্যাপক 'ছিলেন। অধ্যাপনা-কর্মেও 'তাঁন 
ইউরোপে প্রথম ভারতীয়। ১৮৮৩ খপ. স্বদেশে 
ফেরেন। তাঁর জীবনের আঁধিকাংশ সময় হায়দ্রাবাদে 
কাটে। হায়দ্রাবাদ, মজঃফরপুর ও মহশশৃর কলেজ- 
সমূহে অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকের কর্মে 'নিষ্যস্ত 'ছিলেন। 
জার্মান ও ইংরেজশ ভাষায় রচিত তাঁর পুঙ্তকাবলশ 

আদৃত হয়েছে । 'পপি-এইচড.র জন্য তাঁর 
থাসস ছিল “05 38083 ০ 006 1১010181 

17012095 ০? 9018881,। িবদেশ-যাতার পর্বে 

ঢাকায় 'বাল্য-ববাহ-নিবারণশ সভা স্থাপন ও 
“অবলা বান্ধব' পান্তিকায় প্রবন্ধাবলশ রচনার মাধ্যমে 
সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁর রচিত 
নারীজাতির হণনাবস্থা-বিষয়ক একটি ও বাল্যাববাহ- 
[বিষয়ক একাঁট গান পর্বেবষ্গের শিক্ষিত সমাজে 
এককালে খুব গত হত । তানি নিজেও সগ্ায়ক 
ছিলেন । শেষ-জশীবনে ইসলামধর্ম গ্রহণ কবে অশেষ 

7 ২8৪8 ] নীহাশচস্ত লাহিড়ী 

ঃখের মধ্যে দিন কাটান। 'দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
পুত্র সুধীল্দ্রনাথ তাঁর জামাতা । [১৮৭] 

[নিশিকান্ত বস ১৮৭৩ - ২৭.৭.১৯৩৯) 
হাঁববপুর-_বরিশাল। পেশায় চিকিৎসক 'ছিলেন। 
পরে অশ্বিনীকুমারের সহকাঁমরিপে বাঁরশালে 
স্বদেশখ আন্দোলনে যোগ দিয়ে বিখ্যাত হন। 
বদেশন বান্ধব সাঁমাত'র প্রথম সম্পাদক, "উন্নাতি 
ধবধায়িনী সাঁমাত'র প্রাতিত্ঠাতা ও 'বঞ্গণয় িত- 
সাধন মণ্ডলণ'র প্রধান কর্মী এবং সহ-সম্পাদক 
ছিলেন। পল্লীগ্রামে স্্ীশিক্ষা-বিস্তারে বঙ্গীয় হিত- 
সাধন মণ্ডলীর মহিলা 'বিদ্যাভবন তাঁরই চেষ্টায় 
প্রাতাষ্ঠিত হয়োছিল। 'তাঁন ঢাকায় বিধবা আশ্রম 
প্রাতষ্ঠাতাদের অন্যতম এবং প্রথম সংগঠনকারী 
পছলেন। 1১৯] 

[নিশিকাম্ত রায়চোঁধূরশ 0? - ২০-.৬.১৯৭৩)। 
এই কাঁবর ছোটবেলা কাটে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে 
শান্তানকেতনে। ১৯৩৪ খর. থেকে পাণ্ডিচেরঈতে 
শ্রীঅরাবন্দ আশ্রমে বাস করতে থাকেন। অকৃতদার 
1নাশিকাম্ত অধ্যাত্সসাধনার সঙ্গে সমানভাবে কাব্য- 
সাধনাও করে গেছেন। তাঁর প্রথম কাবাগ্রন্থ "অলকা- 
নন্দা" (১৯৩৯)। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ : 
পপশচশ প্রদীপ”, ভোরের পাখি”, শদনের সৃয্য” 

প্রভীত। তাঁর কাঁবতা ইংরেজীতে অনাঁদত হয়ে 
শডুম ক্যাডেনস: নামে প্রকাশিত হয়। শ্লীঅরাঁবন্দ 
দনজেও তাঁর কয়েকটি কাঁবতা ইংরেজীতে অনুবাদ 
করেন। 1১৬] 

ধনষ্তারিণশ দেবশী। পূর্বানবাস পংটয়া- রাজ- 
শাহী। গপিতা-কেশবদেব সান্যাল পাঁশ্চমান্চলে 
একজন 'শাক্ষত ব্যান্ত বলে পাঁরাচিত 'ছিলেন। 
উত্তর-পাঁশচম প্রদেশে বাংলা ভাষা শেখার অস্াবধা 
থাকলেও তান পিতার কাছে উত্তমরূপে শিক্ষা 
লাভ করেন। উমেশচন্দ্র দত্তের যত়ে ও উৎসাহে 
শনস্তারণশ দেবীর কাব্যগ্রন্থ 'মনোজবা, ১৯০৪ 
থুশ. প্রকাশিত হয়। এক সময়ে এই গ্রম্থখান 
সাহিত্য-সমাজে সমাদৃত হয়োছিল এবং অনেকে তার 
সমালোচনাও করোছলেন। [৪] 

নখতশশচন্দ্রু লাহিড়শ (১২৯৮ - ৫.৪১৩৭৯ 
ব.)। ইংরেজণী ভাষা ও সাহত্যে এম.এ. এবং আইন- 
পরণক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। ১৯২৬ খ্ঃখ. 
রোটারী আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৪৪ - ৪৫ 
খুপ, এবং ১৯৬২-৬৩ খখ. যথাক্রমে কজিকাতার 
এবং আন্তজাতিক রোটারণ ক্লাবের সভাপাতি নির্বা- 
চিত হন। বেদান্ত এবং উপানিষদ বিষয়ে পাশ্ডিত্য 
দিল। ফ্রান্স, চাল ও "আরব রাস্ট্রী তাঁকে "অভার 
অফ মৌরট', ক্যালিফোর্নিয়া কলেজ ও টেক্সাস 
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বিশ্ববিদ্যালয় গ্ডক্তরেট এবং ভারত সরকার “পজ্ম- 
ভূষণ” উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। [৪] 

নীতীশ ছখোপাধ্যাক্স ১৯১৫ £-জুন ১৯৬৫) 
কলিকাতা । ভুজেচ্দ্র। ১৯৩৯ খু. 'পরশমাণ, 
ছবির মাধ্যমে চলচ্চিত্রে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। 
প্রায় ৭০ ছ'বতে আঁভনয় করেছেন। তার মধ্যে 
কবি", প্রস্বদীপ”, “সাহেব বাব গোলাম”, 'সাগাঁরকা”, 
“সোনার কাঠি” দ্দগেশিনান্দনী”,। “কপালকুণ্ডলা,” 
প্রভৃতি ছবিগ্দাল উল্লেখযোগ্য । মণ্ট ও যান্রাভনয়ও 
করেছেন। শািশরকুমার ভাদুড়ীর দলের সঙ্গেও 
যুন্ত 'ছিলেন। পরবতী কালে প্দুঃখশীর ইমান, 
'উদকা” “আরোগ্য নিকেতন”, 'অনথ” প্রভাতি নাটকে 
আঁভনয় করে খ্যাতি অর্জন করেন। [১৭] 

নশরদবচ্ধ্ ভষ্টরচার্য (১৮৮১৯ - ২৮.২.১৯২৮) 
'বিটঘর--ত্িপুরা। ওষধ-ব্যবসায়ী মহেশচন্দ্র ভট্রা- 
চার্ষের ভ্রাতুষ্পুত্র। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ 
থেকে এমবি. পাশ করে ব্ব্যান্তোক্রানক্যাল ল্যাব- 
রেটরণ” নামে একটি ওষধ প্রস্তুতের কারখানা 
প্রাতষ্ঠা করেন। বেঞ্গল হেল্খ আসোসিয়েশন* 
এর কার্যাধ্ক্ষ হিসাবে অক্লান্তভাবে ম্যালোরয়া, 
কলেরা ও কালাজবরের প্রীতরোধকল্পে চেষ্টা করেন। 
১৯২৩ খী. তাঁর স্থাঁপত দুশট 'চাকিৎসাকেন্দ্র 

দারদ্রু কালাজবরের রোগণীদের চিকিৎসা 
করতেন। লণ্ডনের রস ইনৃস্টিটউটে গবেষণা 
করেন। অকৃতদার নীরদবন্ধ্ মাত্র ৩৯ বছর বয়সে 
মারা যান। 1১] 

নীরদমোহিনী দেবশ (২৪.২.১৮৬৪ - ২,১১৯, 
১৯৫৪) বর্ধমান। পিতা প্যারণীচাঁদ িন্। স্বামণ 
বঞ্ঞাবাসা কলেজের প্রাতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ 'গারশচন্দ্র 
বসু। বাল্যকালেই িতৃহশন হন। কিন্তু তাঁর নপ্দাদা 
ডা. গঞ্গানারায়ণের স্নেহে ও যত্ে স্কুলের শিক্ষা 
প্রাপ্ত হন। 'িবাহের পর অধ্যাপক স্বামীর কর্ম 
স্থল কটকে এসে ইংরেজী শিখতে থাকেন। ১৮৮১ 
খী. শারশচন্দ্র বিলাতে গেলে নশরদমোহিনশ 
দেশে থেকে দেশী ও 'বিদেশশ কাব্য-সাহত্যাদি 
অধ্যয়ন ও চর্চা করেন এবং প্রবাহ নামে একখানি 
কাব্গ্রন্থ লেখেন। সে যুগের মাহলা কাঁবদের 
রচনায় প্রধানত 'প্রয়জন-বিরহ, ভাগ্য ও ঈশ্বরের 
প্রাত অশ্রুবিহবল 'চত্তবাত্তর প্রকাশ ঘটেছে। কিল্তু 
মীরদমোহনী নিজের স্বাতন্য্য বজায় রেখে নারণর 
মানত, দেশের স্বাধশনতা ও প্রকাতিকে তাঁর রচনার 
উপজশব্য করেন। অজ্পবয়সেই তাঁর কবিতা 'বামা- 
বোধন”, পন্রিকায় প্রকাঁশত হয়োছল। পরে কিছু 
কাঁবতা সঙ্কালত হয়ে 'পারিজাত, ও "ছায়া নামে 
গ্ন্থাকারে প্রকাশিত হয়। টোনসনের অনেকগুলি 
'আখ্যাক্সিকা-কাব্ও তান বাংলা পদ্যে অনুবাদ 

[২৬৫ ] নশরেন্দুনাথ রায় 

করেন। তাঁর ব্যান্তগত সংগ্রহের পৃস্তকাগারে বহু 
দুলণভ গ্রল্য রাক্ষিত আছে। [৮২] 

নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত ১৩০১? - ৭.৯,১৩৭৫ 
ব.)। আইনাঁবদ হিসাবে ফৌজদারী মামলায় 
[শেষ খ্যাঁতমান হন ও আইনজ্ঞ দলের নেতা 
[হসাবে চীন পারদর্শন করেন। তাঁর রাঁচত উপ- 
ন্যাসাবলীর মধ্যে 'সুশান্ত-সা, সাহত্যজগতে 
আলোড়ন সান্ট করোছল। বসুমতাঁ প্রাতষ্ঠান 
থেকে তীঁর গ্রস্থাবলণ প্রকাশত হয়েছিল। [৪] 

নীরেন লাহড়শ (১৭.৭.১৯০৮- ২,৯১২. 
১৯৭২) কাঁলকাতা। বিখ্যাত আইনজশবশ যতখন্দ্রু- 
নাথ লাহিড়শর পুত্র ও নাটোরের মহারাজা জগাঁদম্দ্র- 
নাথ রায়ের দৌহন্র নীরেন লাহড়ণ ছিলেন খ্যাত- 
নামা 'চন্র-পারচালক। িন্রজগতে আভনেতা 'হসাবে 
তাঁর প্রথম যোগাযোগ বড়ুয়া পিকচাসের একদা? 
নামক ছবিতে । পরে সুশীল মজুমদার ও প্রমথেশ 
বড়ুয়ার অধশনে চিন্র-পবিচালনায় যুস্ত হন। নিজ 
পাঁরচালনায় তাঁর প্রথম ছাঁব প্যবধান' (১৯৪০)। 
সঙ্গশীতেও ব্যৎপন্ন ছিলেন এবং সঙ্গীতে বিশেষ 
শিক্ষালাভের জন্য ইংল্যান্ডে পিয়োছলেন। কয়েকাঁট 
ছাঁবর সং্গণত-পাঁরচালনাও 'তাঁন করেন। অথচ 
গানাবিহশন প্রথম বাংলা ছাঁব 'ভাবণকাল' তাঁরই 
পাঁরচালনায় একাঁট সার্থক ছাঁব 'হসাবে প্রচুর 
খ্যাত অজর্ন করে। বাংলা ও হিন্দী "মাঁলয়ে 
অন্তত ৪০ খাঁন ছাঁব তান পাঁরচালনা করেন। 
উল্লেখযোগ্য ছাঁব : দ্দম্পাত', 'সহধার্মণণ', 'গির- 
মিল", তানসেন', “্যদুভট্র', “সাধারণ মেয়ে? শসংহ- 
দ্বার” “রাজদ্রোহশ" প্রভভীতি। [১৮] 

নশরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (১৮৯৬ - অক্টো, ১৯১৫) 
মাদারপুর-ফাঁরদপূর। লালতমোহন। ১৯১৩ 
খখ, ফরিদপুর যড়যল্ত মামলায় আঁভযুন্ত হয়ে 
কারারুদ্ধ হন। জেল থেকে ম্যান্ত পেয়ে ১৯১৫ 
খড, গোয়েন্দা আফসার নীরদ হালদারকে গল 
করে হত্যা করেন। দলের লোকজনের উপর পাাঁলসের 
নজর পড়ায় বাঘা যতন পূর্ণ দানের কাছে 
কয়েকাট ভাল ছেলে চেয়েছিলেন। পর্ণ দাস 
নীরেন্দ্রনাথ-সমেত কয়েকজনকে পাঠান। নশরেল্দ্ু- 
নাথ ডীঁড়ষ্যার উপকূলে জার্মান জাহাজ ম্যাভোরক 
থেকে বিপ্লবীদের জন্য অস্প্রশস্ম-সংগ্রহের কাজে 
এবং বাঘা ষতাঁনের নেতৃত্বে বাঁড়বালামের যুদ্ধে 
অংশগ্রহণ করেন। এই ষ্দ্ধে আহত হয়ে ৯.৯, 
১৯১১৫ খুশী. বন্দী হন এবং বালেশবর জেলে 
ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করেন। 1১০,৪২,৪৩,৬৬] 

নগরেন্দনাথ রায় (১৮৯৬ - ২৯.১০.১৯৬৬)9। 
পৈতৃক নিবাস--যশোহর। রাজা প্রতাপাঁদিত্ের 
খুল্পতাত-বংশীয়। মাতা নিস্তারিণশ দেবী ছিলেন 



নপরেচ্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় 

প্রথম যুগের দেশকর্মী। এীতিহাসিক 'নাখলনাথ 
তাঁর জেঠতুতো ভাই। এম.এ. পাশ করে স্কটিশ 
চার্চ কলেজে অধ্যাপনার কাজ পেলেও ধুতি ছেড়ে 
কোট প্যান্ট পরে যাবার শর্ত শুনে চাকরি ত্যাগ 
করেন। পাঁরবর্তে বঙ্গবাসী কলেজে চাকরি নেন। 
[জ্ঞানী সত্যেন বসুর সঙ্গে পাঁরাঁচিত হয়ে মানিক- 
তলা অবৈতনিক শ্রমজীবী নৈশ বিদ্যালয়ে িছু- 
দিন পড়ান। ১৯৬৪ খ্ী, বঙ্গবাসী কলেজের 
অধ্যাপনা থেকে অবসর নেন। অধ্যাপকরূপে তাঁর 
খ্যাত ছিল শেক্সপীয়র পড়ানোর জন্য। ইংরেজ 
ছাড়া, ফরাসণ, জার্মান ও রুশ ভাষা জানা 'ছিল। 
চরকা কাটা ও গাম্ধীবাদে [বিশ্বাসী হন। পরে পরম 
লূহরদ ও সহপাঠী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দ্বারা 
প্রভাবিত হয়েছিলেন। জশবনের তৃতীয় অধ্যায়ে 
শ্লীঅরাঁবন্দের ভক্ত হন ১৯২৮- ৩০)। শেষজীবনে 
মার্সবাদে বিশ্বাসী হয়ে কমিীনস্ট পার্টিতে 
যোগ দেন। ১৯৪৮-৪৯ খী. পার্টর সঙ্গে মত- 
দৈবধ হলেও মার্ঝবাদে বি*বাস হারান নি! অধ্যা- 
পক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবশশের চেষ্টায় রুশদেশে 
যাওয়ার সুযোগ পান। মস্কোয় রুশ ভাষা থেকে 
বঙ্গানুবাদের কাজ করতেন। ২ বছর এই কাজ 
করে কয়েক মাসের জন্য দেশে ফেরেন । দ্বিতীয়- 
বার মস্কোয় গিয়ে বাংলা ভাষার অধ্যাপক হন। 
মস্কোয় তিনি বহু শিশুপাগ্য পুস্তকের অনুবাদ 
করেন; তার মধ্যে একটি নাটক ছিল- নাম 'বেল্- 
শিনের বিবাহ” । জুন ১৯৬৬ খু, তিনি 'দিল্লশীর 
"ইনস্টিটিউট অফ রাশিয়ান কালচার” নামক প্রাতি- 
ঠানের অধ্যাপক হয়ে আসেন, কিন্তু কয়েক মাসের 
মধোই মারা যান। আববাহত অধ্যাপক রায় পারি- 
চয় পাঁত্রকার অন্যতম প্রাতজ্ঠাতা। মার্ঝবাদের 
পাঁরপ্রেক্ষিতে বাংলা প্রগগাত সাহিত্যের পটভূমি 
তৈরীর জন্য তান '্পারচয়' পাত্রকায় ঘে ৬টি 
মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন, সেগ্ীল 'সাহত্যবীক্ষা, 
নামে সঙ্কালিত হয়। এ ছাড়া কয়েকাঁট মৌলিক 
গ্রন্থের অনুবাদ আছে। তিন 'মা্েন্ট অফ ভোনিস' 
ও “ম্যাকৃবেথ' গ্রদ্থম্বয়ের নাট্যানুবাদ করেন । কাঁল- 
কাতায় "শেক্সপাীয়র পাঁরষদ স্থাপন করে বাংলা 
ভাষায় শেক্সপীয়রের নাটক মণ্চস্থ করণে ও শেক্স- 
পীয়রের আলোচনায় উদ্যোগী হন। 'শেক্সপীয়র : 
হিজ অভিয়েজ্স আন্ড হজ রশডার্স (১৯৬৫) 
তাঁর শেকপণয়র সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য রচনা । তান 
তাঁর সমগ্র জীবনে আর্জত আয়ের বৃহদংশ 
৪৫ হাজার টাকা সত্যেন বসু প্রাতাষ্ঠিত বিজ্ঞান 
পরিষদের গৃহনির্মাণ বাবদ দান করেন। [৩২] 
৫ ৩৭, মঃখোপাধ্যায় (৯১৯২২ - ২৭.১১, 

১৯৪৩)। দ্বিতীয় বিশ্ববৃদ্ধের সময় ফোর্থ মাদাজ 

[ ২৬৬ ] নশীলকণ্ঠ হালদার 

কোস্ট্যাল [ডিফেন্স ব্যাটারর মধ্যে বিদ্রোহের বাঁজ 
দেখা গেছে- সামারক দপ্তরে এই খবর আসে। 
এই ঘটনার সূত্র ধরে সামাঁরক পুলিস ১৮.৪, 
১৯৪৩ খুব. ৯২ জন সৈনিককে গ্রেপ্তার করে 
&.৮.১৯৪৩ খু, সামরিক আদালতের বিচারে 
নঈরেন্দ্রমোহন সহ ৯ জনের মত্যুদণ্ডাদেশ হয় 
এবং ২৭.৯.১৯৪৩ খঈ. মাদ্রাজ দুর্গে তাঁদের ফাঁসি 
দেওয়া হয়। মৃত্যুর সময়ে তাঁরা “বন্দেমাতরমত 
ধান ও পরস্পরকে আলঙগ্গন করে হাসিমুখে 
প্রাণ উৎসর্গ করেন। [৪২৪৩] 
নশলকণ্ঠ দত্ত (2- ১৩০০ ব.) নবদ্বীপ । সূর্য 

কাল্ত। মাত রায়ের পৃূবেই তান যাতাদল গঠন 
করেছিলেন। পিতার ব্যবসায়ে যোগদান না করে 
সঙ্গত-রচনা ও যান্রাগান করতেন। 'দাতাকর্ণ, 

বর্ণন' প্রভৃতি পালাগ্রন্থের রচায়তা। [৪] 
নশলকণ্ঠ অজমদার (১৮৫৫ - ২০.৮.১৯০১) 

পাথরাজনার্দনপুর- মোঁদনীপুর 1 ঈশানচন্দ্র। কাঁল- 
কাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের এম.এ. এবং, প.আর.এস. 
'িলেন। ঢাকা, রাজশাহশী ও প্রোসডেন্সশী কলেজের 
অধ্যাপক এবং কৃষনগর কলেজ ও কটক র্যাভেনুশ 
কলেজের (১৮৮১ - ১৯০১) অধ্যক্ষ ছিলেন। রাঁচিত 
গ্রন্থ : “গণতা রহস্য” শববাহ ও নারীধর্ম”, 4৯15 
ভ/০ 4১1521)5 2 21175 ৬111986 $০1,09০0117795- 

66, 10061 769999+ প্রভাীত। [১,৪] 

নশলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় ০১৮৪১-১৯১২) 
ধরণণগ্রাম-_বর্ধমান। গ্রামের পাঠশালায় কিছুদিন 
অধ্যয়নের পর অসাধারণ সঞ্গণতপ্রশীতর জন্য বাল্যেই 
গোঁবন্দ আধকারীর দলে যোগ দেন। পরে নিজ 
প্রচেষ্টায় সংস্কৃতে জ্ঞান অর্জন করোছিলেন। গোবিন্দ 
আঁধিকারণর মৃত্যুর ১২৭২ ব.) পর দলের আঁধ- 
কারণ হন এবং এখানেই তাঁর কাঁবত্বশান্তর স্ফুরণ 
হয়। বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও বাঁকুড়ায় 
তাঁর কৃষ্যান্লার বিশেষ খ্যাতি 'ছিল। কৃষ্যাতায় 
দৃতীর ভূমিকায় অভিনয় ও গানে তিনি যশস্বী 
হন। দাশরাথ রায়ের ভাবাঁশষ্য 'ছিলেন। ভান্ত- 
উচ্ছ্বসিত পাঁচালশ-গান তাঁর রাঁচত কৃষ্যারায় শোনা 
যেত। তাঁর রাঁচত প্তপন তনয় ভব হর বব বম: 
বম পদাঁট অকার 'ভন্ন অন্য স্বরবর্ণ, য্স্তাক্ষর বা 
চ্দ্রীবন্দু-বাজত । নবদ্বীপের পাঁশ্ডিতমণ্ড্ল্ী তাঁকে 
পাশতরত্র উপাঁধ প্রদান করোছিলেন। শেষ-বয়সে 
হেতমপ্রের রাজা রামচন্দ্র চক্রবতণীর কাছে 
থাকতেন। [১,৩২৫] 

নশজলকণ্ঠ হালদার €(2- আনু. ১২৬৬ ব.) 
পশলা--বর্ধমান। বারেল্্ ভ্রাহ্মশকুলে জল্ম। 'তাঁন 

আত অল্প অন্প্রাসযোগে অশ্লীল শব্দে ও ভাবে 



লশলকমল দাস 

হর” নামে দীর্ঘ ছন্দে গান রচনা করে জীবিকারজন 
করতেন । শোনা যায়, তাঁর রচনায় বিরন্ত হয়ে দাশ- 
রাঁথ রায় সর্বপ্রথম কবিগান রচনা শুরু করেন। [১] 

নীলকমল দাস। চট্টগ্রাম পার্বত্য প্রদেশের রাজা 

তিনি 'বৌদ্ধরাঞ্জকা, নামে একখান গ্রন্থ রচনা 
করেন । গ্রন্থাট পালি ভাষায় রচিত 'যাদুত্তাং নামক 
বৃহৎ গ্রন্থের পয়ারাঁদ ছন্দে বঙ্গানুবাদ । এই গ্রন্থে 
বৃদ্ধদেবের জীবনীর বিস্তৃত বর্ণনা আছে। [১] 

নীলকমল 'মনত। এলাহাবাদ-প্রবাসী একজন 
[বখ্যাত ব্যবসায়শ। উত্তরপ্রদেশের প্রায় সমস্ত শহরেই 
তাঁর ব্যবসায় বিস্তৃত ছিল । 'তাঁন এ প্রদেশের স্কুল- 
কলেজ-প্রবর্তকদের অন্যতম এবং উত্তর-পশ্চিম 
প্রদেশ ও অযোধ্যা প্রদেশের মিওর সেন্ট্রাল কলেজ 
প্রাতজ্ঠার অন্যতম প্রধান উদ্যোস্তা। নীলকমল এবং 
প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ে 'মালিতভাবে উন্ত 
প্রদেশে প্রথম ইংরেজী পাল্রকা এদ পরফ্লেন্ুর' প্রকাশ 
করেন। [১] 

নীলকমল মুস্তোফশী। নদীয়া জেলার জজের 
সেরেস্তাদার 'ছিলেন। ১৮৩৮ খী, তান রাজ- 
কার্যে ব্যবহৃত ফারস শব্দের একখানি বৃহৎ বাংলা 
আভধান প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে ২৮০০ ফারসণ 
শব্দের বাংলা অর্থ সান্নবেশিত হয়েছে। [১১৬৪] 

নশীলকমল লাহড়শ (১২৩৫ - ১৩০৩ ব.) নল- 
ডাঙ্গা- রংপুর । জাঁমদার পাঁরবারে জল্ম। বিপুল 
অর্থশালখ হয়েও শাস্ত্চ্চায় উৎসাহশ এবং পাশ্ডিত্যে 
অসাধারণ 'ছিলেন। রাঁচত গ্রন্থ : 'কাল্যরচন চাল্দ্ুকা, 
'কৃষিতত্ত্', 'শান্তভন্তিরসকাণকা”, '্শ্রীশ্রীসরস্বতী 
পৃজা-পদ্ধাত”, 'প্রাতিজ্ঞা লহরণ””, “যারা পদ্ধাতি, | [৯] 
নখলকান্ত ভদ্ট। আনুমানিক ১৭শ শতাব্দীতে 

ধপরালশ কাঁরিকা" গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে 
রাচখয় 'পিরালীসমাজের কিছ পাঁরচয় আত সরল 
ও প্রাঞ্জল ভাষায় বার্ণ ত হয়েছে। [ই] 

নশলমাঁপ ঠাকুর (-১৭১৯১১) গোবিন্দপুর । 
জয়রাম। বংশগত উপাধি-কুশারী। তাঁর পর্ব 
পুরুষ মহেশ্বর ও তাঁর ভ্রাতা শুকদেব নিজ গ্রাম 
যশোহরের বারোপাড়া থেকে কলিকাতার দক্ষিণে 
গোবিন্দপুরে এসে বসতি স্থাপন করেন। পিতামহ 
পণ্ঠটানন ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর জাহাজশ কার- 
বারে যোগ 'দয়ে আদশগঞ্গার তীরে শ্র-অধ্যাষিত 
অণ্চলে চলে আসেন। অণ্চলবাসশরা তাদের মধ্যে 
একঘর ব্রাহ্মণ পেয়ে খুব খাতির করে পণ্ঠাননদের 
ঠাকুরমশাই' বলে সম্বোধন করত। এই সূত্রে বিদেশী 
বাঁণক ও জাহাজের কাপ্তেনরাও তাঁদের ঠাকুর, 
বলত। তখন থেকে এই াকুর' পদবই প্রচলিত 
হয়, 'কুশারণ' পদবী মুছে যায়। নশলমাঁণর পিতা 

[ ২৬৭ ] নশলমাশি দাস 

জয়রাম ও ভ্রাতা রামসন্তোষ কোম্পানীর কাজ করে 
লক্ষণ ধন উপার্জন করেন ও ধনসায়রে বেত'মান 
ধর্মতলা ও গড়ের মাঠ) জাম কিনে বসতবাঁড় 
এবং বর্তমানে যেখানে দুর্গ, সেখানে বাগানবাঁড় 
নিমণ করেন। ১৭৫৬ খুশি, জয়রামের মৃত্যু হয়। 
৯৭৫৭ খুশী. পলাশী যুদ্ধের পর মশরজাফর সিরাজ 
কুকি কাঁলকাতা ধ্বংসের যে ক্ষাতপূরণ দেন তা 
থেকে নীলমাণি কিছু পান এবং ভাতা সহ কাঁলকাতা 
গ্রামে এসে পাথনীরয়াঘাটায় বসাঁত স্থাপন করেন 
(১৭৬৪)। পর বংসর নশলমাঁণ কোম্পানীর দেও- 
য়ানী কাজে 'নযুক্ত হয়ে রাজস্ব আদায়ের নূতন 
বন্দোবস্ত করায় ডীঁড়ষ্যায় কালেন্টরের সেরেস্তা- 
দারের পদ পান। এ কাজে তাঁর প্রচুর ধনাগম হয়। 
তাঁর অনুজ দর্পনারায়ণও নানা ব্যবসায়ে 
অর্থ উপার্জন করেন। পরে দুই ভ্রাতায় মনোমালিন্য 
ঘটায় বিষয়-সম্পান্ত উভয়ের মধ্যে ভাগ হয়। নশল- 
মাঁণ এক লক্ষ টাকা পেয়ে পাথবিয়াঘাটার বসত- 
বাঁড় ও দেবোত্তর সম্পা্ত দর্পনারায়ণকে ছেড়ে 
58574857455574785 
এক 'বঘা জাম পেয়ে জোড়াসাঁকো 
পত্তন করেন জেন ১৭৮৪)। নানার এই বদের 
ন্তান। [৩,২২,৪৭] 

নশীলমাঁণ ঠাকুর, চক্রবতর্শী (১১৫১2-১২২১2 
ব.) কাঁলকাতা। একজন খ্যাতনামা কাঁবয়াল এবং 
কাবদলের পাঁরচালক। তান ছাড়া কৃষ্মোহন 

ভট্টাচার্য, হরু ঠাকুর প্রভাতও তাঁর দলের জন্য 
গান রচনা করতেন । ভোলা ময়রা, রাম বস: প্রভাতি 
তাঁর প্রাতদ্বন্্ধী ছিলেন। নালমাঁণর মৃত্যুর পর 
তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামপ্রসাদ কবিদল পাঁরচালনা 
করে সুনাম অক্ষ রাখেন। [৯] 

নখলমাঁণ দাপ দেওয়ান (১৮৩৭ -১৮৭৯) 
দজিনোদপূর-ন্রিপুরা । স্কুল থেকে 'সাঁনয়র পরণক্ষা 
পাশ করে প্রথমে '্রপূরা কলেররশতে নাজীর এবং 
ক্রমে প্রধান কেরানী, সেরেস্তাদার ও সাব-রেজিস্ট্রার 
হন। পরে কাতিত্ব প্রদর্শনের জন্য ডেপুটি ম্যাঁজ- 
স্ট্রেট হয়েছিলেন। ১৮৭৩ খশ. দ্রপুরার মহারাজ 
বীরচন্দ্রের মল্রিপদ গ্রহণ করেন। তাঁর চেষ্টায় 
ত্রিপ্রা রাজ্যের প্রশাসনে নানা সংদকার সাধিত 
হয়, যথা আবগারশ বিভাগ স্থাপন, স্ট্যাম্প বাবহার, 
দাঁজল রেজোস্ট্রির নিয়ম প্রবর্তন, আইনের সংশো- 
ধন ও তমাঁদ আইন প্রবর্তন । 'তাঁনই প্রথম পরা 
রাজ্যে উাঁকলদের পরাণক্ষা প্রচলিত করেন। ১৮৭৬ 
থপ, সর্বপ্রথম এ রাজ্যে এক নরহত্যাকারণকে 
[তিনি ফাঁসর দণ্ডাজ্ঞা দিয়োছলেন। এ সময়েই 
শল্লুপক্ষের এক চকাল্তে তাঁর মল্মিপদ নাকচ হয়ে 
বায়। কিল্তু পরে পুনরায় মাল্ত্বগ্রহণের জন্য 



নশলমণি ন্যায়ালঙ্কার 

তাঁকে ডাকা হয়। তিনি তখন অসুস্থ 'ছিলেন। 
কিছুকাল পরেই মারা যান। [১] 

নগলমাঁণ ন্যায়ালক্কার, মহামহোপাধ্যায়, [স. 
আই.ই. ৮.১২.১৮৪০- ২৬:৫.১৯০৮) পঃটুরশ 
-চক্বিশ পরগনা । গুরুদাস মুখোপাধ্যায় । আদ 
নিবাস মাহনগর--চব্বিশ পরগনা । পিতামহ 
-কাশশনাথ সাবভোৌম মাহিনগর ছেড়ে কলিকাতার 
দিকটবতশ ঢাকুরিয়ায় বাসস্থান নির্মাণ করেন। 
শৈশবে মাতাপিতৃহশন হয়ে নীলমাঁণ িসীমা পাদ্মিনী 
দেবীর গৃহে লালত-পালিত হন। ঢাকুঁরয়ার 
নিকটবত্ণী কমলপুর গ্রামের অধ্যাপক গোঁবন্দ- 
কুমার তর্কালগুকারের নিকট মৃগ্ধবোধ ব্যাকরণ, 
ধাতুপাঠ, অমরকোষ প্রভৃতি গ্রল্থ অধ্যয়ন করেন। 
তারপর তখনকার 'বদ্যালয়সমূহের প্রধান পাঁর- 
দর্শক উদ্দো সাহেবের পরামর্শে সংস্কৃত কলেজে 
ভার্ত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী ভাষাও শিক্ষা 
বীরেন। ১৮৬২ খী, কৃতিত্ব দেখিয়ে প্রবোশকা 
পরণক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৭ খড়, এম.এ. 
পরীক্ষায় সুবর্ণপদক লাভ করেন এবং সংস্কৃত ও 
ইংরেজী উভয় ভাষায় পারদার্শতার জন্য কলেজ 
কতৃপক্ষ কর্তৃক ন্যার়ালগ্কার, উপাধিতে ভূষিত 
হন। তারপর আইন পাশ করেন। কর্মজীবনে তান 
প্রথমে চব্বিশ পরগনার স্কুলসমূহের ডেপৃঁটি ইন: 
স্পেক্টর পদ লাভ করেন। পরে 'বাঁভল্ন সরকারী 
পদে নিযুস্ত হয়ে 'হন্দদের জল্মপান্রকা সম্বন্ধে 
াববরণ লেখা, পল্লশগ্রামের শিক্ষা-বিষয়ক আদম- 
সুমারির কার্য-পরিচালনা, স্ল্ীশিক্ষার উন্নাত- 
বিধায়ক কার্ধাববরণণ রচনা প্রভাতি বিভিন্ন দায়িত্ব- 
পূর্ণ ব্যাপারে বিশেষ যোগ্যতার পাঁরচয় দেন। 
১৮৭৩ খুশি. তান প্রোসডেন্সপী কলেজের অধ্যা- 
পক-পদে বত হন ও ১৮৯৫ খত. পর্যক্তে উত্ত কার্য 
যোগ্যতার সাহত সম্পল্ল করেন। ১৮৯৫ - ১৯০০ 
থএখ, পযন্ত সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ 'ছলেন। 
তাঁরই উদ্যোগে সংস্কৃত কলেজের নূতন ও পুরাতন 
ছাত্রদের নিয়ে 391258200 00116565 8২০-017107) 

নামে সম্মেলন-সভা অনৃশ্ঠিত হয়োছল । রাজনশীত- 
ক্ষেত্রে 4৪5 ০ 0০000961 821-এর সময় হিন্দু 

শাস্লানুমোদত ব্যবস্থাঁদর ইংরেজী অনুবাদ করে 
তার আবশ্যকতা প্রাতপন্ন করেন। ১৯৮৮০ খশ. 
তিনি একাঁট স্কস্থ্যানবাস স্থাপন করেন। প্লেঙ্গ 
মহামারীর সময় ১৮৯৮) তান ৬£81180০৩ 0501- 
721৬6-র সহকার স্ভাপাত নিযুন্ত হন। তান 
একাধারে কাব, সাহত্যিক, এীতহাঁসক ও প্রত্ব- 
তাত্ক ছিলেন। সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় তাঁর 
কাঁচিত উল্লেখযোগ্য পুস্তকাবলশ : সংস্কতে-_ 
১ সহ 'রথুবংশম-” 'পিমঞ্জরী ব্যাকরণ 

7 ২৬৮ 1] নশলমাঁণ মিত্র 

ও সাহিত্য পাঁরচর' (১ম ও ২য় ভাগ) প্রভৃতি ; 
বাংলায়--নীতমঞ্জরী", 'আদর্শ চরিত", 'পাঠচান্দরকা' 
“ভারতবর্ষের ইতিহাস' ₹েয় খণ্ড) ইত্যাদি। এাশয়া- 
টিক সোসাইটি থেকে তিনি 'কূর্মপুরাণের একাট 
সংস্করণ সম্পাদনা করেন। ১৮৯৮ খু, তিনি 
'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত হন। [১৩০] 

নশীলমাঁণ পাটনশী। চন্দননগর-_হুগলশী। কাঁব- 
সঙ্গত এবং বৈফব-সঞ্গণত-রচায়তা এক খ্যাতনামা 
কবিয়াল। গদাধর মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সঞ্গীত- 
রচাঁয়তাগণও তাঁর দলের জন্য কাঁব-গান রচনা 
করতেন। 1১] 

নীলঙাঁণ বসাক আনু. ১৮০৮ - ৬.৮.১৮৬৪) 
কাঁলকাতা। রাজচন্দ্র। তন্তুবায়-বংশীয় নশলমাণ 
হেয়ার সাহেবের অত্যন্ত 'প্রয়পান্ন ছিলেন । হেয়ারের 
চেষ্টায় প্রথমে হুগলী কোর্টে একাঁট কেরানীর পদ 
পান। নিজ কর্মদক্ষতা ও প্রাতিভাবলে ক্রমে উচ্চতর 

থাকা কালে তাঁর মৃত্যু হয়। সাহিত্যানুরাগণ ছিলেন। 
তাঁর রাঁচত গ্রল্থ : “পারস্য হইীতহাস' পেদ্যে) 
“আরব্য উপন্যাস, (১-৩ খণ্ড), 'নবনার”? ৯৮৬২), 
'বাত্শ সিংহাসন”, রাজস্ব সম্পকীয় নিয়ম”, "পারস্য 
উপন্যাস", “ভারতবর্ষের ইতিহাস”, “ইতিহাস-সার' 
প্রভৃীতি। [১,২৬,৬৪] 

নীলমাঁণ মন (১৮২৮ - ২.৮.১৮৯৪) কাঁল- 
কাতা। সুখময় । ডায়মণ্ডহারবারের অজ্তর্গত বরদা 
গ্রামে মাতুলালয়ে জল্ম। কাশীশ্বর মিত্রের বংশধর । 
তিনি প্রথমে বরদা গ্রামে, পরে লণ্ডন মিশনারী 
স্কুলে ও ডাফ সাহেবের কলেজে এবং রূড়াকি 
ইঞ্জনীয়ারং কলেজে প্রথম বাঙ্গালশ ছান্ন হিসাবে 
অধ্যয়ন করেন। শেষোস্ত কলেজ থেকে পাশ করে 
গাঞ্জেয় ক্যানেল বিভাগে কাজ করেন। 'কিছ্কাল 
পরে কলিকাতা প্রেসিডেল্সী বিভাগের সহকারী 

পদ লাভ করেন। ১৮৫৮ খঃশ, তান 
সহকারা হীঞ্জনীয়ার হন। কিন্তু এখানে মতানৈক্য 
হওয়ায় চাকার ছেড়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতে 
আরম্ভ করেন। বাঙালশদের মধ্যে 'তাঁনই প্রথম 
ইজনীয়ার 'ছিলেন। ধবনা পারিশ্রীমকে [তান কাঁল- 
কাতার সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের এবং বিদ্যাসাগর 
কলেজের বাঁড় প্রভাতি তৈরী করেন। ডা. মহেন্দ্ু- 
লাল সরকারের বিজ্ঞান কলেজের বাড় শুধু 'বিনা 
পারিশ্রাীমকেই করেন নি, কলেজের জন্য এক হাজার 
টাকা চাঁদাও 'দয়োছিলেন। পাইকপাড়ার রাজাদের 
বাড়ি ও বাগান, ফতণন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাঙগাদ ও 
এমারেল্ড বাওয়ার উদ্যান এবং আরও অনেক বড় 
বড় বাঁড় তাঁরই পাঁরকল্পনায় ও তত্বাবধানে 'নার্মত 



সভার সভ্য, ইাঞ্জনীয়ারং সামাতর সভার্পাতি এবং 
হন্দু হোস্টেল কাঁমাটির ন্যাসরক্ষক 'ছিলেন। 
এছাড়াও একটি “করদাতা সাঁমাতি” প্রাতিষ্ঞঠা করে- 
[ছলেন। [১৯] 

নশলমাণি শাচ্দ্রসাগর (2 - ৫&.১.১৯৭২)। স্বভাব- 
কবি নীলমাঁণ যাবতীয় ছন্দে শবপুলা চাঁরতম্ 
কাব্যম” নামক গ্রন্থ লিখে প্রাতিভাবান কবির্পে 
পাঁরচিত হন। এ ছাড়া সংস্কৃত ভাষায় গদ্যে ও 
পরদ্যে আরও অনেক পুস্তক, বহু স্তব ও পদাবলশ 
রচনা করেন। তান ২৩টি ভাষা জানতেন। [১৬] 

নগলমাধব চক্রবর্তী ১ 'বাভন্ন সময়ে ন্টার, 
সাটি, অরোরা, 'মিনাভন প্রভাত রগ্গালয়ের সঙ্গে 
যুস্ত ছিলেন। অরোরা ও সিটি নাট্য সম্প্রদায়ের 
প্রাতন্ঠাতা ও পাঁরচালক। ১৮৮১-১৯০২ খএস. 
পর্য্ত বিভিন্ন ভূমিকায় সুনামের সঙ্গে আঁভনয় 
করেছেন। [৬৯] 

নীলমাধৰ চক্রবর্ণী ২ বিষ্ুপুরের নীলমাধব 
মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের অন্যতম সভাবাদক ছিলেন। 
সঙ্গশতজ্ঞ রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কাছে সেতার 
ও সুরবাহার বাজনা শেখেন। [৫৪২] 

নশলরতন মুখোপাধ্যায় (2- ১৩২১৯ ব.) বীর- 
ভূম। শিক্ষকতা করতেন। ১৩০৬-১৩১২ ব. 
পর্য্তি “বীরভূম পন্রিকার সম্পাদক 'ছিলেন। 
বঙ্গণয় সাহত্য পাঁরষদের 'তাঁন অন্যতম প্রাতি- 
আাতা। সম্পাঁদত গ্রল্থ : ন্ডীদাসের পদাবলন' 
(১৬০২১ ব.)। [9] 

নগলরতন রায় (১২৩৫ ব. -2) পোতাজিয়া 
-পাবনা। পদ্মলোচন। সঙ্গীত ও যাত্রাপালার 
রচয়িতা । £ৃতানি নিজ গ্রামে স্কুল ও দেবালয় স্থাপন 
করেন। [৯] 

নশলরতন দরকার, স্যার (১.১০.১৮৬১- ১৮, 
৫,১৯৪৩) নেত্রা- চব্বিশ পরগনা । আঁদ নিবাস 
যশোহর। নন্দলাল। ১৮৭৬ খুশী. জয়নগর থেকে 
এন্ট্রান্স পাশ করে ক্যাম্বেল মৌডক্যাল স্কুল থেকে 
ডান্তারী পাশ করেন এবং সাব-আযাসস্ট্যান্ট সাজনের 
চাকার পান। এই সম্গে মেক্রোপাঁলটান কলেজ 
থেকে এফ.এ. ও বি.এ. পাশ করে কিছুদন চাতরা 
হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। ১৮৮৫ 
খুশী, মোঁডক্যাল কলেজে ভার্ত হয়ে ১৯৮৮৮ খী. 
এমব. হন। ক্রমে এম.এ. এবং এম,ড. উপাঁধিও 
লাভ করেন। তারপর চিকিৎসা ব্যবসায়ে ব্রতী হয়ে 

[ ২৬৯ ] নীলরত্ব হাজাদার 

অজ্পকাল মধ্যেই সুচিকংসকরুপে বিশেষ খ্যাত- 
মার্ন হন। ১৮৯৩ খুশী, তান বশ্বাবদ্যালয়ের 
ফেলো এবং ক্রমে ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্স ও ফ্যাকাল্টি, 
অফ মেডিসিনের ডন ও স্নাতকোত্তর কলা ও 
বিজ্ঞান শিক্ষা বিভাগের সভাপতি হন। ১৯১৬ 
খু, রাধাগোবিন্দ কর ও সংরেশপ্রসাদ সর্বাধকারণর, 
সঙ্জো একযোগে বেসরকার প্রাতিষ্ঞান বেলগাছয়া 
মেডক্যাল কলেজ বেত্মান আর. জি. কর মোঁড- 
ক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল) স্থাপন করেন। 
১৯১৯ - ২১ খু. [তান কাঁলকাতা 'ব*বাঁবদ্যালয়ের 
ভাইস-চ্যান্সেলর গছলেন। ১৯২০ খু, উত্ত গিবশ্ব- 

বিদ্যালয়ের প্রাতানীধ হিসাবে লন্ডনে 'রাটশ 
সাম্রাজ্য 'িশবাবদ্যালয় সম্মেলনে যোগদান করেন। 
অক্সফোর্ড ও কোম্ব্রজ 'িশ্বাবদ্যালয় তাঁকে যথা- 
কলমে ডিস.এল. ও এলএল.ড. সম্মানসূচক উপাঁধ 
প্রদান করে। যাদবপুর ষক্ষমা-হাসপাতাল বেত'মান 
কুমূদশঙ্কর রায় যক্ষত্রা হাসপাতাল) প্রাতজ্ঠায় 'তাঁন 
সায় সহযোঁগতা করেন। 'বাভল্ন সময়ে বেল- 
গাছয়া, যাদবপুর, চিত্তরঞ্জন সেবাসদন প্রভৃতি হাস- 
পাতালের এবং ক্যালকাটা মোডক্যাল ক্লাব ও হীণ্ডি- 
যান মেডিক্যাল আসোসয়েশনের সভাপাঁত 'ছিলেন। 
জাতীয় শিক্ষা পাঁরদের সম্পাদকরূপে এদেশে 
বাত্তগত প্রাশক্ষণের চেস্টা করেন। বেঞ্গল টেক্- 
নিক্যাল স্কুল, যাদবপুর হইঞ্জনীয়ারং কলেজ 
প্রভাতি প্রতিষ্ঠান গঠনেও তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা 
ছল । নানাপ্রকার দেশী শিল্প গড়ে তোলার চেষ্টায় 
বহু আর্ক ক্ষাতও স্বীকার করেন। এ বিষয়ে 
উল্লেখযোগ্য- ন্যাশনাল ট্যানারী। অধুনালুপ্ত ন্যাশ- 
নাল সোপ ফ্যান্টুরীরও প্রতিষ্ঠাতা 'ছিলেন। রাঙ্গা- 
মাট চা কোম্পানী পেরবর্তী ঈস্টার্ন টি কোং) 
গঠনে বহু অর্থ নিয়োগ করেন। ১৯০৮ খ্াী. 
“বুট আযান্ড ইক্যুইপমেপ্ট'-এর 'ডিরেন্টুর হয়েছিলেন । 

বস; বিজ্ঞান মান্দর, দিশ্বভারতশ ও ভারতশয় যাদু- 
ঘরের ট্রাস্ট ছিলেন। ১৮৯০ খু, থেকে জাতশয় 
কংগ্রেসে তাঁর সাক্রয় ভূমিকা 'ছিল। ১৯১৯ খন. 
মডারেটরদের সঙ্গে কংগ্রেস ত্যাগ করেন। ৯৯৯২ - 
২৭ খুশী, বঙ্গণয় ব্যবস্থাপক সভার সদসা ছিলেন। 
ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল কলেজে রূপান্তরিত 
হয়ে তাঁরই নামানুসারে 'নীলরতন সরকার মোঁড- 
ক্যাল কলেজ' নামে আখ্যাত হয়। প্রখ্যাত শশু- 
সাহাত্যিক যোগীন্দ্রনাথ তাঁরই ভ্রাতা । [৩,৫, 

২৫,২৬,১২৪] 
নশলরত হালদার (?- আনু, ১৮৫৫) চু'চুড়া-_ 

হুগলশ। নীলমাঁণ। বহভাষাবদ- সাঁহ'ত্যিক, 
সংবাদপরসেবণ ও সূকবি হিসাবে সে যুগে তাঁর 
খ্যাত 'ছিল। ১৮২৯ খুশ. ইংরেজখ, বাংলা, নাগর, 



নীলাম্বর গুখোপাধ্যায় 

ও ফারসণ ভাষায় প্রকাশিত 'ঙ্গদূত' সাপ্তাহকের 
তিনিই প্রথম সম্পাদক । রচিত গ্রল্থাবলখ : “কাবিতা- 
রর্াকর', "জ্যোতিষ", “পরমায়তপ্রকাশ,। “অদস্ট 
প্রকাশ", 'বিহঃদর্শন”, দম্পাঁত-শিক্ষাণ। 'সর্বামোদ- 
তরঙ্গিণ?”, শ্রীশ্রীমহাদেবস্তোরমত, 'শ্রাতিগখতরর', 
পাব্বতিগণতরক্ক' প্রভাতি। তাঁর 'কবিতা-রত্বাকর, 
গ্রন্থখানি পাদরী মার্শম্যান ইংরেজীতে অনুবাদ 
করেছিলেন। এছাড়াও তাঁর রচিত বহুসংখ্যক 
সঙ্গীত আছে। তিনি ১৯২৫ খু. একটি মদ্রাযল্ত 
প্রতিষ্ঠা ফরেন। টরেন্স সাহেবের আমলে সল্ট 
বোডে র দেওয়ান ছলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরে 
[তান তৎকালে বাঙালণদের প্রাপ্য সবেচ্চ সম্মান- 
জনক রোভানিউ বোরের দেওয়ানের পদ লাভ 
করেছিলেন। [১,৪,২৬,২৮,৬৪] 

মুখোপাধ্যায় আন, ১২১২- ১২৭৮ 
ব.) মবারকপুর মেতান্তরে আলিপুর)--বর্ধমান। 
তান্তিক ও সিদ্ধ মহাপুরুষ । পণ্ডিত হরচন্দ্র ন্যায়- 
বাগণশের কাছে ন্যায় ও সাংখ্য অধ্যয়ন করেন। 
শন্তি-বিষয়ক ও অন্যান্য 'বাবধ-দিষয়ক প্রায় ৫ শত 
সঙ্গীতের রচাঁয়তা। [১] 

মুখোপাধ্যায়, সি.আই.ই, €৩.১২, 
১৮৪২ - ১৯২০) কুলিয়ারান ঘাট-_যশোহর। দেব- 
'নাথ। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ও প্রোসডেল্সণ 
কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৬৫ খর, সংস্কৃত 
ভাষায় শীর্ষস্থান আধকার করে এম.এ. পরণক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৬৬ খুশ. ি.এল. পাশ করে 
প্রথমে কলিকাতা হাইকোর্টে ও পরে পাঞ্জাব চশফ 
কোর্টে ওকালতি করেন। ১৮৬৯ খন. কাশ্মীরের 
মহারাজা করৃক প্রধান 'বিচারপাঁতি ও অর্থসচবের 
পদে প্রাতিষ্ঠিত হন। তান কাম্মণরে রেশমের কার- 
খানা স্থাপন করেন। ১৮৮৬ খর, চাকার ছেড়ে 
কাঁলকাতায় আসেন। ১৮৯৬ খপ, কলিকাতা 'মিউ- 
নিসিপ্যালটির ভাইস-চেয়ারম্যান হয়ে বহযীদন এই 
পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কাশ্মীরের মহারাজা সনদ 
ও উপহার 'দয়ে তাঁকে সম্মানত করোছলেন। 
[১,৩১৬] 

নাহারবালা (১৮৯৯ ১- ১৯৫৫)। ১৯১৮ খুখ, 
রঙ্গালয়ে যোগ দেন। নৃত্যগীতে সুদক্ষা ও খ্যাত- 

সিদু এপ পিপি এ ণনয়াত'র ভূমিকায় ও চিরকুমার সভায় 
নারবালা'র ভূমিকায় আঁভনয় করে বিশেষ খ্যাত 
লাভ করেন। আভিনাত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা : 
'নাহের' বোন্দনী), 'সদন্তা, খোঁষর মেয়ে), 'বামণ”, 
চন্দনা' কোরাগার), আলেয়া, ইত্যাদি। ফলুল্পরা 
বইতে তাঁর নত্যকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। 
মিনা থিয়েটারে তিনি কয়েকটি বইতে সখণ- 

[ ২৭০ ] নুকবলউীদ্দন 

দের নৃত্য শেখান। আঁভিনয়-জগৎ থেকে অবসর- 
গ্রহণ করে 'তাঁন শ্রীঅরাঁবন্দের পাশ্ডিচেরী আশ্রমে 
থাকতেন। পান্ডচেরীতে মততুযু। [৩১৫] 

নূর মোহাম্মদ। একজন খ্যাতনামা লাচাড়্কার। 
“মদনকুমার ও মধুমালার বিরহ লাচাড়ণী" গ্রন্থের 
রচাঁয়তা। [৯,৪] 

নুরাদ্দিন, সৈয়দ । মিজাপুর- চট্রগ্রাম । ফারসী 
ভাষায় রচিত গ্রন্থাঁদ থেকে 'রাহাতুল কুলুপ" নামে 
একটি মুসলমান ধর্মগ্রন্থ বাংলায় প্রণয়ন এবং 
'দাকায়েং নামে মুসলমান সংাহতার বঙ্গানুবাদ, 
করেন। [৯] 

নূলা পঞ্চানন। তান রাঢ়ীয় সমাজের দোষ- 
গণ সমালোচনার জন্য 'দোষকারিকা” নামে একখান 
গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর কাঁরকা যেমন মধুর ও 
হৃদয়স্পর্শী, তেমন স্লেষোক্তিবহৃল এবং সমাজের 
নিখংত চিন্রজ্ঞাপক। [১,২] 

নূতনচন্দ্রু সিংহ €-১৩.৪.১৯৭১) গাঁহরা 
(রাউজান থানা)- চট্টগ্রাম । যৌবনে জশীবকার সন্ধানে 
আঁকয়াবে গিয়ে সাবান ও আয়ুবেদীয় গুঁষধ 
প্রস্তুতের ব্যবসায় শুরু করেন। পরে বিহারের কুণ্ড- 
ধাম তীর্থে গিয়ে কবচ ধারণ করে দেশে ফিরে 
কুণ্ডেশ্বরী বিগ্রহ ও “কুণ্ডে*্বরী ওষধালয়' স্থাপন 
করেন। ক্রমে সেটি বিরাট এক 'শিল্প-প্রাতিষ্তানে 
পাঁরণত হয্স। 'তাঁন গ্রামের ও এলাকার 'বাঁভন্ল 
উন্নয়ন এবং মাত্গালক কাজে উদ্যোগী 'ছিলেন। 

প্রভীত স্থাপন করেন। ১৯৭১ খটী, মীন্তসংগ্রামের 
কালে হানাদারদের আক্রমণে প্রাতিরোধ ভেঙে পড়লে 
চট্টগ্রাম বিশ্বাবদ্যালয়ের ভাইস-চ্যাল্সেলর সহ ৪৪ 
জন অধ্যাপককে তাঁর বাড়তে আশ্রয় দিয়ে 'নিরা- 
পদ স্থানে যাবার সুযোগ করে দেন। 'কিল্তু তান 
নজে তাঁর আবাস ছাড়েন নি। ১৩ এীপ্রল তাঁর 
নিজের বাড়তে পাক হানাদারদের গাঁলতে প্রাণ 
হারান। [৩২] 

নূরূলডীন্দন (?-১৭৮৩)। রংপুর দ্রোহের 
অন্যতম নায়ক নৃরূলউীদ্দন 'বাভন্ন অণ্চলের 
কৃষকগণ কর্তৃক 'নবাব, বলে ঘোঁষত হন। তিনি 
উত্তরবঙ্গের কৃষকদের বিদ্রোহ-পারিচালনভার গ্রহণ 
করে দয়া শীল নামে এক প্রবীণ কৃষককে তাঁর 
দেওয়ান নিষুস্ত করেন। নি এক ঘোষণার দ্বারা 
ইংরেজদের অনৃচর দিনাজপুরের কুখ্যাত ইজারাদার 
দেব সিংহকে কর না দেবার আদেশ জারি করেন 
এবং বিদ্রোহের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য িং খরচা 
নামে বিদ্রোহের চাঁদা ধার্য করেন। তাঁর নেতৃত্বে 
বিদ্রোহধরা দেব সিংহ ও ইংরেজ শাসনের প্রধান 



নৃত্যগোপাল কাঁবরর 

ঘাঁটি মোগলহাট বন্দরের ওপর আক্রমণ করলে এ 
স্থানে ভীষণ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে নূরূলউীদ্দন 
গুরুতর আহত হয়ে শন্ুহস্তে বন্দী হন। অল্প 
কয়েক 'দিন পরেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। [৫৬] 

নৃত্যগোপাল কবিরতর। কলিকাতার একজন 
প্রাসদ্ধ চিকিৎসক, 'বাশিষ্ট অধ্যাপক ও যশস্বী 
নাট্যকার । তাঁর রাঁচিত কয়েকাঁটি বাংলা ও সংস্কৃত 
নাটক আছে। বাংলা নাটকগ্রীলি অত্যন্ত সুনামের 
সঙ্গে 'বাভিন্ব রঞ্গমণ্টে আভন*ত হয়েছে। সংস্কৃত 
নাটকগুঁল নিজ টোলের ছান্রদের 'নয়ে 'বাণী- 
গবলাস নাট্য সম্প্রদায় নামে দল গঠন করে আভিনয় 
করতেন। এছাড়া 'তাঁন 'রামাবদানম নামে এক- 
খানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করোছিলেন। এই গ্রন্থাট 
জার্মানীতে স্কুলপা্য হয়েছিল। [১] 

নৃত্যগোপাল শেঠ পৌষ ১২৬৩ -১০.১২. 
১৩২০ ব.) চন্দননগর-পালপাড়া- হুগলী । শম্ভু- 
চন্দ্র। প্রথমে প্রাথামক বিদ্যালয়ে ও পরে গড়বাটন 

'নজেদের লোহ ও ইস্পাত ব্যবসায়ের পাঁরচালনার 
কাজে কাঁলকাতায় আসেন। স্বদেশী শিজ্পকলা ও 
স্বদেশজাত শজ্পদ্রব্যের প্রীতি বিশেষ অনুরাগণী 
এবং অন্কন ও মাটির মার্ত তৈরীতে সদ্ধহস্ত 
ছিলেন। লৌহ ও লৌহজাত দ্রব্যের ব্যবসায়ে তাঁর 
কোম্পানন শম্ভুচন্দ্র আযণ্ড সন্দ এককালে শীর্ষ- 
স্থানীয় ছিল। চন্দননগরে শিক্ষার উল্লাতিকজ্পে 
তাঁর আর্ক সাহায্য স্মরণীয়। [১] 

নৃপেন্দুকফ চ্রৌোপাধ্যায় (১৩১২ 2- ৬.৪.১৩৭০ 
ব.)। তানি গল্প, উপন্যাস, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্ম 
প্রায় সব বিষয়েই লিখেছেন । বিশেষ করে শিশু- 
মনকে ধর্মমুখী করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর লেখনীর 
দান স্মরণীয় । চলচ্চিতজগতে "চন্রনাট্যকার, কাহিনী- 
কার, গীতিকার, িন্রপাঁরচালক এবং আঁভনেতা- 
রূপেও 'তাঁন কাজ করেন। বেতার প্রাতিজ্ঠানের 
'বিদ্যাথী মণ্ডল ও পল্লীমঞ্গল আসরের প্রতিষ্ঠাতা, 

গজ্পদাদুর আসরের পাঁরচালক এবং 
'গল্পভারতন* পান্রকার প্রাতিষ্ঠাকালশন সম্পাদক 
ছিলেন৷ তাঁর রাঁচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী : “মহণ- 
য়সঈ মাঁহলা', "সান ইয়াৎ সেন", 'শতাব্দীর সূ”, 
মা অনুবাদ), 'সেকস্পীয়ারের কমেডশ', 
'সেকসপীয়ারের দ্রাজেডী, নূতন ধূগের নূতন 
মানুষ, প্কুলশ' অনুবাদ), প্দুশট পাতা একট 
কৃশড় অনুবাদ), 'এইচ. 'জ. ওয়েলসের গঙ্প' 
প্রতীতি। তাঁর কৃত জয়দেব-রাঁচত 'গীতগোঁবিন্দ'-এর 
গদ্যান্বাদও অত্যন্ত জনীপ্রয়। [5] 

নহপেল্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৫.৬.১৮৮৫ - ১৮, 
৮.১৯৪৯)। প্রথমে অধ্যাপকরূপে কর্মজীবন শুরু 

[ ২৭৯ এ] ন্পেল্ছনাথ সরকার 

করেন। পরে দেশবম্ধূর অনুপ্রেরণায় সরকারী 

চাকার ত্যাগ করে স্বরাজ্য দলে যোগ দেন। অসহ- 
যোগ আন্দোলনে কারারুদ্ধ হন। গয়া কংগ্রেসের 
পর বর্মায় 'রেঞ্গুন মেল' পাঁঘকার সম্পাদক হয়ে- 
ছলেন। রাজনোৌতিক কারণে বহনবার কারাবরণ 
করেন। বাঙলার বহু অঞ্চলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 
স্থাপন করেন। হৃগলণ কংগ্রেসের (বাশন্ট কমশ 
1ছলেন। [১০] 

নৃপেন্দ্রচম্দ্র বস; বানেপা বোস (১৪.৬.১২৭৪ - 
শ্রাবণ ১৩৩৪ ব.) কাঁলকাতা। হারশ্ন্দ্র। ক্লাঁসক 
[থিয়েটারে ক্ষীরোদপ্রসাদ 'বদ্যাঁবনোদের "আঁল- 
বাবা, নাটকের নৃত্য পাঁরচালনায় তান বাংলা থয়ে- 
টারে নবষৃগের সূচনা করেন ১৮৯৭)। নিজে 
আবদাল্লার ভুমিকায় অভিনয় করে অপূর্ব নৈপুণ্যের 
পারচয় দেন। তাঁর পারক্পত নাচের গুণে অঙ্প- 
দনের মধ্যেই নাটকাঁট 'বখ্যাত হয়ে ওঠে ও তা 
থেকে লক্ষাধক টাকা আয় হয়। বাংলা রঙ্গমণ্ডে 
নৃত্যের প্রচলন ও প্রচেষ্টা নেপা বোসের অপূর্ব 
কশীর্ত। শুধু নত্যাশিল্পী 'হসাবে নয়, আভিনয়- 
নৈপুণ্যের জন্যও 'তাঁন খ্যাঁতিলাভ করেন। যে সব 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তান ষশস্বী হয়েছেন 
তন্মধ্যে গবশেষভাবে উল্লেখযোগ্য--'ফকড়ে', “দেল- 
দার' ও এনমচাঁদ'। [৬৫,১৪১] 

নৃপেন্দ্রনাথ বস;, এন. এন. ভোস (?- ১৭.৪, 
১৯১৭৩) ভারতের স্কাউট সংগঠনের অন্যতম 
পুরোধা । কোশ্রিজ 'বশবাবিদ্যালয়ের ছান্র। ব্যারিস্টার 
হয়ে দেশে ফিরে ১৯১২ খওশ. আইনজশবণ 1হসাবে 
কাঁলকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন। সব রকম খেলা- 
ধুলা, ভারোক্তোলন, গান-বাজনা ইত্যাঁদ ব্যাপারে 
তাঁর উৎসাহ ছিল। শিশু রঙমহল (ীঁস.এল.শট.)- 
এর প্রাতিষ্ডাতা ও সভাপাঁত ছিলেন! [১৬] 

নৃপেন্্রনাথ জিত (১৮৯১২-২২.৯১৯৬২) 
[দল্লী। কেদারনাথ। পৈতৃক 'নবাস খাঁদনা-- 
হাওড়া । চিকিৎসক পিতার কর্মস্থলে জল্ম। বঞ্গ- 
বাস কলেজে ছাল্লাবস্থায় জ্যেষ্ঠ হরেল্দ্রনাথের 
প1)01917) /1217028] 0২55191517 নামক বখ্যাত 

যাণমাসক পান্রকা প্রকাশের উদ্যোগে বাণী প্রেস 
স্থাপন করে ১৯১৯ - ২৫ খুশ. পর্যন্ত পাকার 
মুদ্রাকর ও প্রকাশকের কাজ করেন। জ্যেন্ঠের মৃত্যুর 
পর ১৯২৫-৪৭ খী, এই পন্িকার সম্পাদক 
ছিলেন। তাঁর সময়ে পান্রিকাটি গুঁণসমাজে জন- 
ধপ্রয় হয়োছল। [১৪৬] 

নৃপেল্দ্রনাথ সরকার, স্যার, কে.স.এস.আই, 
(১৮৭৬ - ১৯৪৫) কাঁলিকাতা । নগেন্দ্ুনাথ । কাল” 
কাতা ও লন্ডনে শিক্ষালাভ করেন। প্রথম জশবনে 
আইনের অধ্যাপনা, আইন ব্যবসায় ও সরকারণ 



নৃপেল্্রনারায়ণ ভূপ 

চাকরির পর ১৯০৭ খখ. ব্যারিস্টার-রূপে হাই- 
কোর্টে আইন ব্যবসায় শ্৮রু করে অলজ্পকালের মধ্যেই 
প্রভূত খ্যাতি ও অর্থ উপার্জন করেন। ১৯২৮ 
থেকে ১৯৩৪ খখ, পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় সরকারের 

জেনারেল পদে আঁধান্ঠত 'ছলেন। 
১৯৩৩ থেকে ১৯৩৯ থর, পর্যন্ত গভনবরি- 
জেনারেলের ব্যবস্থা আইন সদস্যর্ূপে 
নিযুস্ত ছিলেন। এই সময়ে "ভারতীয় কোম্পানী 
আইন" ও "ভারতায় বীমা আইন”-এর প্রবর্তন তাঁরই 
কীর্তি তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে তানি বাঙলার 
হিন্দ,সমাজের প্রাতাঁনাধত্ব করেন ১৯৩২)। ১৯৯৪১ 
খু, 'তাঁন কাঁলিকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের ঠাকুর আইন 
অধ্যাপকরূপে হিন্দু আইন সম্বন্ধে কয়েকটি 
মূল্যবান ভাষণ দেন। ইংরেজ সরকারের 'বিশ্বাস- 
ভাজন নপেন্দ্রনাথ দেশহিতৈষাঁ ও সমাজসেবকর্পে 
দেশবাসীর হদয়েও শ্রদ্ধার আসনে প্রাতষ্ঠিত ছিলেন। 
তিনি শিক্ষা ও সমাজ-উন্নয়নকামী বহু সংস্থার 
সংগঠন ও পূঞ্ঠপোষকতা করেন । তাঁর দানশশলতাও 
স্াবাদত ছিল। [১৯৪৯] 

নৃপেদ্দ্রনারায়ণ ভূপ (৪.১০.১৮৬২- ১৮-৯, 
১৯১১) কুচাবহার। নরেন্দ্রনারায়ণ। বারাণসীর 
ওয়ার্ডস ইন্াস্টাটউট ও বাঁকপূর কলেজে এবং 
বিলাতে 'শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ১৮৭৮ খুশ. কেশবচন্দ্ 
সেনের কন্যা সুনীতি দেবীকে বিবাহ করেন। 
১৮৮৩ খুশ, সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহারাণন 
[ভিক্টোরয়ার কাছ থেকে “মহারাজা” উপাঁধ, পদক 
ও তরবার উপহার পান। ১৮৮৫ খু. ভারত 
সরকার কুচাঁবহার রাজপাঁরবারকে 'মহারাজ ভূপ- 
বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮৮৭ খ:খ. 
মহারাণী ভিষ্টোরিয়ার জুবিলী উৎসব উপলক্ষে 
1তাঁন পুনরায় ইংল্যান্ড যান। সেই সময়েই তান 
জ.স.আই.ই. উপাঁধ পান ; তাঁর পত্নীও সি.আই. 
(০7০0৮%/0 0£ 1110$9) উপাঁধ লাভ করেন । নৃপেন্দ্ু- 

নারায়ণ সপ্তম এডওয়ার্ডের অনারাকরি এঁডকং 
এবং ব্রিটিশ সেনাদলের লেফটেন্যান্ট কর্নেল 
হয়েছিলেন। 'বাঁলয়ার্ড, টেনিস, পোলো, শিকার 
প্রভৃতিতে সানিপৃণ ছিলেন। ১৯০৯ খ্ী, ইংরেজী 
ভাষায় শিকার সম্বন্ধে তান একটি গ্রল্থ প্রকাশ 
করেন। কাঁলকাতার 'ইপ্ডিয়া ক্লাব তাঁরই প্রচেষ্টায় 
প্রাতীষ্ঠত হয়। [১,৭] 

নাসংহ ওষা (১৪শ শতাব্দী)। বাংলা রামা- 
য়ণের গ্রন্থকার কাত্তবাস ওঝার পূর্বপুরুষ । রাজা 
দনুজমর্দনের সভাসদ- 'ছিলেন। ১৩৪৮ খু, 
বাঙলার নবার রূকরউীক্দন পূর্ববাগুলা আঁধকার 
করলে 'তাঁন পূর্ববাঙলা ছেড়ে গঞ্গাতণরে ফুলিয়া 
গ্রামে বসবাস শুন করেন। [১] 

[ ই ] নৃলিংহ রায়, 

নৃপিংহদেব, রাজা । মানভুম। বৈষ্ণব পদকত৭। 
অদ্বৈতাচার্ষের শিষ্য ছিলেন । বিষফুপুরের রাজা বার 
হাম্বিরের সঙ্গে বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল এবং রাজ্ঞা 
তাঁকে 'আঁদবশ্যা” অর্থাৎ অল্তরঞ্গ এবং একই 
গুরুর শিষ্য) বলে ডাকতেন। তান তোটক-ছন্দে 
'পদসমদূদ্র সঙ্কলন-গ্রল্থ রচনা করেন। [১,২, 
২৬,২৬] 

নাসংহদেব রায় 0১৭৪০ - ১৮০২) বংশবাট? 
_হুগলী। জমিদার গোবিল্দদেব। পিতার মৃত্যুর 
তন মাস পরে জন্ম হয়। সাহত্যানুরাগশ, সঞ্গীত- 
রচাঁয়তা ও চিন্রকলা-বিশারদ 'িলেন। সংস্কৃত ও 
ফারসী ভাষায় প্রগাঢ় জ্ঞান 'ছিল। তান দেবদেবী- 
বিষয়ে বহু সঙ্গত রচনা ও উল্ভীশতল্লের বঙ্গান্- 
বাদ করেন। তা ছাড়া জয়নারায়ণ ঘোষালের কাশশ- 

খণ্ডের অনুবাদে বিশেষ উদ্যোগ ছিলেন। ১৭৯১ 
খু. তিনি কাশীতে গিয়ে তাক্প্রিক সাধনায় পার- 
দার্শতা লাভ করেন। দেশে ফিরে পণ্চতোলা ও 
ন্য়োদশ 'মিনারাঁবাঁশম্ট একাঁট সুউচ্চ মান্দর মধ্যে 
কুপ্ডাঁলনী শাল্তরূপে দেব হংসেশ্বরীর মান্দর 
প্রাতম্ঠার সংকল্প করেন। মান্দরের দ্বিতলের কাজ 
অসমাপ্ত রেখে তানি মারা যান। তাঁর স্ত্রী শঙ্করী 
দেবী স্বামীর আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করে শ্রীহংসে- 
*বরশ দেবীমূর্তির প্রাতষ্ঠা করেন। [১,১৮,১৩১] 

নৃসিংহরাম মুখোপাধ্যায় (৮.৭.১২৮৮- ২৭, 
৭,১৩০ ব.)। মাতুলালযর় গণ্গাপুর- বর্ধমানে 
জল্ম। কালনাথ। ধ্র্মপ্রচারক' পান্রকার সম্পাদক 
এবং “বসমতী'র সহ-সম্পাদক 'ছিলেন। কাশী 
থেকে 'কাব্যাসম্ধ উপাধ লাভ করেন। রাঁচিত 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলশ : "সাহত্য-প্রসূন', 'সাহত্য- 
দর্পণ", “আশুতোষ সরল ব্যাকরণ”, 'সাহিত্য-রত্বাকর', 
"সংস্কৃত ব্যাকরণসার সোপান” 4 92101900 91 

[১০০09 93059 1150 ড/010০০1৮ ২990. 
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নসিংহ রায় (১৭৩৮ - ৯৮০৯) গোম্দলপাড়া-_ 
হুগ্ললশ। আনল্দীনাথ। স্থানীয় বিদ্যালর ও চু”চুড়ার 
মশনারণীদের বাংলা স্কুলে 'শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে 'দাঁড়া- 
কাঁব'র প্রবর্তক বিখ্যাত কবিয়াল রঘনাথের দলে 
ভার্ত .হন। এখানে 'কিছাঁদন 'শিক্ষালাভের পর 
তান এবং তাঁর অগ্রজ রাস একাঁট কবির দল 
গঠন করে ১৯১৫৭ ব. কাঁলকাতায় আসেন। তাঁদের 
গান প্রধানত বিরহ, সখশসংবাদ এবং ভান্তভাবপর্শ 
শেষ ও ব্যঙ্গোন্ত-প্রধান ছিল। এই সময়ের চন্দন- 
নগরবাসী অপর 'বখ্যাত কবিয়াল ছিলেন 'নিত্যানন্দ 
দাস বৈরাগশ। [১৯] 



নেপালচন্দ্ু বস, 

নেপালচন্দ্র বস রাক্সচোৌধ্রশী (মার্চ ১৮৬৫ - 
১৯.১২.১৯৩৮) খুলনা । দানশীল, অমায়িক ও 
স্বদেশাপ্রয় জমিদার । তান খুলনা 'মউীনাসপ্যা- 
1লটির কমিশনার ছিলেন এবং 'মিউীনাসপ্যাঁলাটির 
কাজের জন্য প্রচুর জাম দান করেন। 'বিদ্যোৎসাহন 
নেপালচন্দ্র পিতার স্মৃতিরক্ষার্থ বি. কে. স্কুল 
নামে একাঁট মধ্য ইংরেজশ বিদ্যালয় স্থাপন করেন 
এবং তাঁরই চেষ্টায় এ স্কুল হাই স্কুলে উন্নীত 
হয়। কিন্তু এ সময়ে খুলনায় আর একটি হাই 
কুল থাকার জন্য বশ্বাবদ্যালয়ের অনুমোদন না 
পাওয়ায় দুই স্কুল মিলিত হয়ে বি. কে. ইডীনয়ন 
ইনবস্টাটউশন নামে পাঁরাঁচত হয়। তন ও তাঁর 
ভাই ১৮৯৫ খন. খুলনায় প্রথম মদ্রাযন্্ স্থাপন 
করেন। স্থানীয় কো-অপারোটভ ব্যাঙ্কের তান 
আরম্ভ থেকে মত্তুকাল পর্যন্ত সভাপাঁত 'ছিলেন। 
[পতার নামে খুলনায় একাঁট রাস্তাও নির্মাণ 
কারয়োছিলেন। 1৯] 

নেমত হোসেন। দুগাঁও- শ্রীহট্র। তাঁর রাঁচত 
দু"ট গান “রাগ মারফত" গ্রন্থে সঞ্কীলিত আছে। 
[৭৭] 

নেলী সেনগুপ্তা €১২.১.১৮৮৬ - ২৩.১০, 
১৯৭৩) কোম্রজ-_ইংল্যা্ড। ফ্রেডারক গ্ররে। 
ইংল্যাড থেকে ১৯০৪ খ্ডী. 'সানয়র কৌঁম্ব্রজ 
পাশ করেন। এখানেই দেশাপ্রয় যতীন্দ্রমোহন সেন- 
গুণ্তের সঙ্গে ১.৮.১৯০৯ খুশী, তাঁর বিবাহ হয়। 
বিবাহের পর স্বামীর সঙ্গে চট্টগ্রামে আসেন। 
১৯১০ খী, স্বামী-স্ত্ উভয়ে কাঁলকাতায় এসে 
কংগ্রেসের কাজে যুক্ত হন। ১৯২১ খ্ী. গাম্ধীজীর 
অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সাড়া 'দয়ে চট্টগ্রামে 
খদ্দর 'বিক্লয় করবার সময় গ্রেপ্তার হন। এই সময় 
নিজে ইংরেজ মাহলা হয়েও ইংরেজ সরকারের 
ভারত শাসননশীতির কঠোর ভাষায় প্রাতিবাদ করেন। 
১৯৩০ খএস. দ্বিতীয় অসহযোগ আন্দোলনের সময় 
স্বামশর সঙ্গে দিল্লী, অমৃতসর প্রভৃতি অণুল ভ্রমণ 
করেন এবং দিল্লীর এক 'নাঁষদ্ধ সভায় বন্তৃতা 
'দয়ে গ্রেপ্তার বরণ করেন। ১৯৩৩ খু. কংগ্রেস 
বে-আইনণ ঘোঁষত হওয়া সত্তেও তানি সভানেন্রীর 
পদ গ্রহণ করেন। এই সময় কাঁলকাতায় এক 'নাষদ্ধ 
সভায় বন্তৃতাকালে গ্রেপ্তার হন। এই বছরই কাঁলি- 
কাতা কর্পোরেশন তাঁকে অঙ্ডারম্যান 'নিষুস্ত করে। 
১৯৪০ এবং ১৯৪৬ খ্ডী. তানি বঙ্গীয় আইন- 
সভার জদস্যা 'ছিলেন। ১৯৪৭ খ্যী. দেশবিভাগের 
প্রতবাদ করেন । স্বাধীনতার পর গাম্ধীজশীর পরা- 
মর্শে তান পর্বপাকিস্তানের চট্টগ্রামে যান। 
১৯৫৪ খপ, পৃরবশিপাঁকিস্তান পারষদে বিনা প্রাতি- 
্বন্ষিতায় সদস্যা নিরবাচিত হন। এখানে কয়েক- 

৯ 
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বার হে অন্তরীণ থাকেন। অসুস্থতার জন্য 
৯৯৭০ খী. কলকাতায় আসেন এবং এখানেই 
মারা যান। ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মাবভূষণ' 
উপাধিতে ভূষিত করেন। [১৬,১২৪] 

পঞ্কজ গপ্ত (১৮৯৯ - ৫.৩.১৯৭১) মগর-- 
দাঁক্ষণ-বিক্রমপুর। তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ 
থেকে আই.এ. এবং বঙ্গাবাসী কলেজ থেকে বি.এ. 
পাশ করার পর স্পোঁটটৎ ইউীনয়নের প্রাতাঁনাধ 
হিসাবে আই.এফ.এ. প্রশাসনে প্রবেশ করেন। 
১৯২৪ খুন. জাভা সফরকারী আই.এফ.এ. দলের 
ম্যানেজার হন। ১৯৩২ খু, লস এঞজেলস্ আল- 
শ্পিক থেকে শুরু করে ইউরোপ এবং আমোরকার 
বহ দেশে ম্যানেজার, সহ-ম্যানেজার বা ডোলগেট 
হিসাবে ভারতের প্রাতানাধত্ব করেন। বিশ্ব ফুটবল 
কংগ্রেসে দু'বার ভারতের প্রাতীনাঁধত্ব করে ফুটবল 
-দল নিয়ে রাশিয়ায় যান। ক্রিকেট দলের ম্যানেজার 
হয়ে ১৯৪৬ ও ১৯৫৬২ খত, ইংল্যান্ড, ১৯৪৭ - 
৪৮ খু. অস্ট্রোলয়া এবং হাক দল নয়ে ইউ- 
রোপ, আমোরিকা, অস্ট্রোলয়া ও নিউঁজল্যাণ্ডের 
বহু স্থান সফর করেন। ন্যাশনাল 'ক্লিকেট ক্লাব 
স্থাপনে এবং ইডেন উদ্যানে স্টোডিয়াম স্থাপনে 
উদ্যোগী ছিলেন! খেলাধুলায় অসাধারণ সংগঠন 
শান্তর জন্য 'ব্রাটশ সরকার থেকে এম.ব.ই. উপাঁধ 
পান। খেলার জগতে প্রথম পাঁরচয় একজন বিখ্যাত 
হাঁক আম্পায়ার 'হিসাবে। ক্রীড়া-সাংবাঁদকতাকে 
তান বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করোছিলেন। 1১৬,২৬1 

পড্কজনশ বস; (১৮৮৪ - ১৯০০) বিক্রমপুর 
_ঢাকা। নিবারণচন্দ্র গুহ মুস্তোফী। স্বামী 
আশুতোষ বসু। ১৩ বছর বয়সে বিবাহ এবং ১৭ 
বছর পূর্ণ হবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর 
দু'বছর পরে তাঁর রাঁচত কাঁবতাগুলি সুকাঁব আনন্দ- 
চন্দ্র মিন্ন ভূমিকাসহ প্রকাশ করেন। তাঁর 'সূর্য- 
মুখী শীষকি কবিতাঁটর ইংরেজী তজমা করেন 
খ্যাতনামা অধ্যাপক হরিনাথ দে। রচায়ঘশীর মৃত্যুর 
পর তাঁর স্বামীও "স্মাতিকণা' পুস্তকের মাধ্যমে 
কাঁবতাগুলি প্রকাশিত করেন। বোশর ভাগ কবিতাই 
জবন-মৃত্যু-সমস্যা-বিষয়ে রাচিত। “জীবন্ত পৃতুল' 
ও “বাসন্তী পণ্ঠমশী কাঁবতা দুটি 71155 /10166- 
1,9৪5 ইংরেজশ গদ্যে অনুবাদ করেন এবং উন্ত 
অনুবাদ 57195 76170985 0£ 12018 সারিজের 
7১0125 ৮% 21201217 ৮/01275612 গ্রন্থে প্রকাশিত 

হয়। 18৪9] 
পন্টানন কঙ্গকার (2-১৮০৩/৪)। বড়া-- 

হুগলশী। বাংলা মনূদ্রাষল্ত্ের ইতিহাসের সূনপাত 
হয় হ্যাল্হেড কর্তৃক রাচিত ও ১৭৭৮ খপ. প্রকা- 
শত 4%& 01802 01 005 96178811122 
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844£০-গ্রল্থ থেকে । স্যার চার্লস উইলকিম্স ছাপার 
জন্য বাংলা অক্ষর তৈরী করেন এবং এই কাজে 
পণ্গানন তরি সহকর্মণ 'ছিলেন। তিনি উইলাকল্সের 
কাছ থেকে নাগরশ ও ফারসী অক্ষর খোদাই শিখে 
তার উন্নাতিবিধান করেন। তাঁর এই চেষ্টার জন্যই 

ংলা হরফ-নিমণাণ একটি স্থায়ী শিল্পে পরিণত 
হয়। ১৮০০ খখ. প্রথম থেকে তান শ্রীরামপ্রের 
ব্যাপাঁটস্ট 'মশনারীদের ছাপাখানায় কাজ করতে 
আরম্ভ করেন। ১৮০৩ খুশ., উইলিয়ম কের তাঁকে 
নাগরী অক্ষরের একটি সাঁট রচনায় 'নিযুস্ত করেন। 
ভারতবর্ষে নাগরী হরফ-নিম্ণাণ এই প্রথম। এই 
কাজে 'নযুস্ত থাকা কালে তান বাংলা অক্ষরের 
আরও একট সাঁট তৈরী করেন। শ্রীরামপুর মিশন 
তাঁকে নিয়ে শ্রীরামপূরে একটি টাইপ-ঢালাইয়ের 
কারখানা প্রাতষ্ঠা করেছিলেন। পণ্টানন তাঁর জামাতা 
মনোহর মিস্্ীকেও এই কাজ শেখান এবং উভয়ে 
মিলে ১৮ বছরে ১৪টি 'বাভল্ল বর্ণমালার টাইপ 
তৈরী করেন। দীর্ঘাদন পর্যন্ত পণ্ঠাননের প্রস্তুত 
হরফের ব্যবহার ছিল। [৩,১৬,৬৪] 

পণ্গানন তকরক্ক (১৮৬৬ - ১৯৪০) ভাটপাড়া 

-চাঁববশ পরগনা । নন্দলাল বিদ্যারত্ন। পাশ্চাত্য 
বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্ষণ। আতি অল্প বয়সে পিতার 
কাছে সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। ১০/১১ 
বছর বয়সে সংস্কৃতে কাঁবতা রচনার ক্ষমতা জন্মে । 
১৩ বছর বয়সে 'তাঁন কাব্যের উপাধি পাশ করেন। 
পরে ভাটপাড়ার 'িখ্যাত পাঁণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় 
িবচন্দ্র সার্বভৌমের কাছে ন্যায়শাস্ত অধ্যয়ন করে 
“তকর্রিত' উপাঁধ প্রাপ্ত হন। ১২৯৩ ব. বঙ্গবাসী 
কার্যালয়ের স্বত্বাঁধকারী যোগেন্দ্রন্দ্র বসুর অর্থা- 
নূকল্যে ভর্নাবংশাত সংাহতার অনুবাদ আরম্ভ 
করেন। বঙ্গবাসী কলেজে এফ.এ, ক্লাশ খোলা হলে 
অবৈতনিক সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করে 
কিছুকাল কাজ করেন। শারীরক অস.স্থতার জন্য 
১৯২৯৬ ব. নিজ বাড়তে ন্যায়শাস্ম অধ্যাপনায় 
প্রবৃত্ত হন। মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্বের উৎসাহে ও ইন্দ্র 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লালতমোহন সিংহ প্রভাতির 
অর্থানৃকূল্যে এবং তাঁর সম্পাদনায় ভট্টপল্লশতে 
একটি 'পরীক্ষাসমাজ' স্থাঁপত হয়। পরে এট 
সরকারী পরণক্ষাকেন্দ্ররূপে গৃহশীত হলে 'তাঁন তার 
স্সহ-সভাপাঁত হন। ১৯২৯ খুশি, ভারত সরকার 
তাঁকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাঁধ দেন কল্তু 'হল্দুর 
সমাজরণীতাবরোধন সরদা আইনের প্রাতিবাদে 'তাঁন 
এ উপাধ ত্যাগ করেন। শান্তদর্শন বা লান্তবাদে 
?ববাসণ এবং জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের প্রীত 
আন্তারক সহানূভঁতিশীল ছিলেন। 'হন্দৃশাস্ত ও 
ছর্শন সম্পর্কে নানা গ্রন্থ রচনা করেন ও অনেক 
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সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। এ ছাড়া নানা 
পন্র-পন্লিকায় তাঁর গল্প ও কাঁবতা প্রকাশিত হয়। 
তিনি চার বছর 'জল্মভূঁম' পা্রকার সম্পাদনা করেন। 

' বর্ণাশ্রম ধর্মের অন্যতম প্রধান সমর্থক ও বর্ণাশ্রম 
স্বরাজ্য সঙ্ঘের সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠভাবে সংযান্ত 'ছিলেন। 
এ ছাড়া ১৩০৪ ব. ভট্রপল্লঈতে সংস্কৃত বিদ্যালয় 
স্থাপন করেন এবং ১৩৩০ ব. বজঙ্গনয় সাহতা 
সম্মেলনের চতুর্দশ আধবেশনে দর্শন শাখার সভা- 
পাঁতি হন। বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষদের সভাপাতি 
ছিলেন। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে শশ্রীমদ্ভগবদ 

যোগ্য। 1৩,৭১২০,২৬,২৬,১৩০] 

পঞ্চানন নিয়োগ (১২৯০ - ২২.২.৯৩৫৭ 
ব.) হোরা- হুগলী । এম.এ. গ্রীফিথ পুরস্কার 
(১৯০৬) ও ডন্গুরেট উপাঁধপ্রাপ্ত। ১৯০৪ - ০৬ 
খু, বষ্গীয় সরকারের গবেষক িলেন। এরপর 
রাজশাহশ গভর্নমেন্ট কলেজে ও প্রোসিডেল্সী 
কলেজে ১৭ বছর অধ্যাপনার পর মহারাজা মনীন্দ্- 
চন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ হন। রচিত গ্রল্থ : “আয়ুবেদ 
ও নব্য রসায়ন” (১৩১২ ব.), “তুফান”, বৈজ্ঞানিক 
জীবন" ৫১৩১২ ব.) এবং 47010 9100. 4001001 
1150121 ১৯৪৩ খুশী, তান পাটনায় ভারতীয় 
বজ্ঞান কংগ্রেসে রসায়ন বভাগের সভাপাঁতি 
ছিলেন। [8,৫] 

পণ্জানন বন্দ্যোপাধ্যায় । ১৮৪৮ খী, প্রকাশিত 
সাপ্তাহক 'অরুণোদয়' পান্ুকার সম্পাদক 'ছিলেন। 
প্রেমনাটক', 'রমণীনাটক' এবং 'রাসিকতরাঙ্গণণ' 
ছছন্দাকারে) ও 'রসতরাঁঙ্গিণী, গল্পগ্রল্থধের রচাঁয়তা । 
[১,৪] 

পন্টানন ভট্টাচার্য । দেওঘর। কাঁলকাতা আর্ধ- 
মিশন ইনৃস্টিটউটের প্রাতিজ্ঞাতা। শ্রীমদ্ভগবদ- 
গীতা", ধর্ম ও পৃজাদ মীমাংসা", ্মীস্বাধীনতা?, 
স্ীশিক্ষা', 'যোগসঙ্গীত' প্রভাতি গ্রন্থের রচায়তা 
ছিলেন। [৪] 

পণ্চ; সেন (2-১৯৭২?) কাঁলকাতার ষান্রা- 
জগতের অন্যতম জনাপ্রয় নট। কুঁড় বছর বয়সে 
যাত্রাভিনয়ে প্রথম আসেন 'প্রবীরাজদিন' পালায়। 
অজ্পাঁদনের মধ্যেই সুনাম ছাঁড়য়ে পড়ে। ৩৮ 

স্বাক্ষর রেখেছেন । তাঁর আভনীত স্মরণীয় চারন্র- 
গলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য : নষ্ট কোম্পানীর চাঁদের 
মেয়েতে 'ঈসা খাঁ", জয়দেব পালায় “জয়দেব”, নব- 
ঘন অপেরার চণ্ডীমঞ্গলে “কালকেতু', আর্ধ 
অপেরার বাঙালশীতে 'দায়ূদ খাঁ”, নাট্য-ভারতশর 
1বনয়-বাদল-দণীনেশ পালায় 'হািষাস' এবং গ্র্যান্ড 



পল্মনাথ 1বদ্যাবিনোদ 

ভান্ডারী অপেরায় আভনশীত সংগ্রামণ মুাঁজব পালায় 
'ভাসানি'। [১৬] 

পচ্জনাথ বিদ্যাবনোদ (১৮৬৮ - ১৯৩৮) কসবা- 
বানিয়াচঙ্গ- শ্রীহট্ট । পণ্চানন ভট্টাচার্য । রাটীশ্রেণীয় 
ব্রাহ্গণ। ১৯৮৯০ খী. তিনি ইংরেজী, সংস্কৃত ও 
দর্শনশাস্ম--এই তিন বিষয়ে অনার্সসহ বি.এ. এবং 
১৮১৯২ খর, ইংরেজীতে ছ্বিতীয় শ্রেণীতে এম.এ. 
পাশ করেন। এম.এ. পরীক্ষার আগে তিনি পূর্ব 
বঙ্গ সারস্বত সমাজ কর্তৃক অন্ীষ্ভঠত কাব্যশাস্মের 
উপাধি পরক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে 'দ্বতীয় স্থান 
আধকার করে পরদ্যাঁবনোদ' উপাঁধ প্রাপ্ত হন। 
এপ্রল ১৯৮৯৩ খী. শ্রীহট্র মূরারচাঁদ কলেজের 
অধ্যাপক পদ্দ লাভ করেন ও 'হন্দুসভার কাজে 
ব্রতশ হন। এঁ বছরই নভেম্বর মাসে আসাম সেরে- 
টাঁরয়েটে কাজ পেয়ে শিলং যান। সেখানে নিজের 
উদ্যোগে সাহত্যসভা প্রাতিষ্ঠা করে উত্ত সভা থেকে 
'সাহিত্যসেবক' নামে একটি মাসিক পান্রকা প্রকাশ 
করতে থাকেন। এইসঙ্গে পুলিসবাজারে একাঁট 
ধর্মসভাও স্থাপন করেন ১১৮৯৪)। জানুয়ারী 
১৮১৯৭ খত, তান সূর্মাভেলীর ডেপুটি ইন 
স্পেন্টর অফ স্কুল্ুস্ হিসাবে কর্মগ্রহণ করেন। 
এসময়ে তা ও গবেষণা-কার্যও করতে 
থাকেন। ১৯০৫ খড়, গৌহাটি কটন কলেজের 
অন্যতম অধ্যাপক গনযুন্ত হন। ১৯১১ খ্ডী, 
গৌহাঁটিতে “কামরূপ অনসন্ধান সাঁমাতি” স্থাপন 
করেন। তিনি অন্যুৎ্চরণ চৌধুরা প্রণীত দুই খণ্ডে 
সম্পূর্ণ শ্রীহটের হতবৃত্ত' নামক গ্রল্থ মদ্রণের 
জন্য ৫ হাজার টাকা দান করোছিলেন। ১৯৯১২ খ্যী. 
ধৃতনি দরবার মেডেল পান। & সেপ্টেম্বর ১৯২৩ 
খুশি. 'তাঁন অধ্যাপকের কার্য থেকে অবসর-গ্রহণ 
করেন এবং ১৯৩৫ খর. স্বশ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন 
করে অধ্যাপনা করতে থাকেন । তাঁর রচিত ও সম্পা- 
দত গ্রল্থাবলশ : 'বৈজ্ঞাঁনকের ভ্রান্তীনরাস', পহন্দু- 
বিবাহ সংস্কার", কামরূ্প-শাসনাবলী', পরশুরাম- 
কৃণ্ড ও বদারকাশ্রম পাঁরভ্রমণ?, ু115181101, 01 
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€-৪০17%: প্রভীত। এছাড়া 'বাভন্ন পন্র-পান্পিকায় 

তাঁর দুইশতাধিক মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। 
সংস্কৃত সাহত্যে পাণ্ডত্যের জন্য মহামহোপাধ্যায় 
যাদবেশবর তকর্রত্র তাঁকে ণতত্বুসরস্বতন' উপাধি 
প্রদান কফরেন। ১৯২২ খ্ী, পদ্মনাথ 'মহামহো- 
পাধ্যায়” উপাধিতে ভূষিত হন ; কিন্তু সরদা আইনের 
প্রতিবাদে প্র উপাঁধ ত্যাগ করেন। [৪,৬,২৫, 
২৬,৯৩০] 

পল্মনাভ বৃল্্ (১৬শ শতাব্দী)। জগদগুরু 
বলভদ্র। বারেন্দ্রশ্রেণীয় রাঙ্ষণ। বিখ্যাত দাশশীনক 

[ ২৭৫ ] পানর গচ্ছেস্াব্যামস 

পশ্ডিত। গৌড়দেশশয় গড়মন্ডলের আঁধরাজ্ঞী 
দুর্গাবতীর সভাপাঁণ্ডিত ছিলেন ১৫৪৮ - ১৫৬৬)। 
তাঁর অসামান্য পাঁণ্ডত্য ও বিজয় দ্বারা 'মাথিলার 
প্রাধান্য এঁ রাজ্যে লুস্ত হয়োছল। ন্যায়-বৈশোৌষক 
দর্শনের উভয় অংশ--প্রাচীন ন্যায় ও নবান্যায় তাঁর 
অদ্ভুত প্রাতভার 'বলাসস্থল 'ছল এবং এ 'বষয়ে 
তিনি বহু টকা ও নিবন্ধ রচনা করোছলেন। 
রাঁচত গ্রল্থ : প্দুর্গাবতী প্রকাশ' (৭ খণ্ড, রচনা- 
কাল আনু. ১৫৬৩), 'বীরভদ্রচ্পন, ক্মৃতিদর্গা- 
বত"প্রকাশ' ও 'প্রায়শ্চন্তপ্রকাশ'। এছাড়া তাঁর 
রাঁচত 'বেদান্তখণ্ডনপরারূমপ্ীথ' কাঁলকাতা সংস্কৃত 
কলেজে ও আলোয়াড়ে আছে। তাঁর কানষ্ঠ ভ্রাতা 
ও ছাত্র গোবর্ধন 'মশ্র 'তর্কভাষাপ্রকাশ' রচনা করে 
[খ্যাত হয়েছেন। 1৯০] 
পল্মনাভ মিশ্র (কর্ণ খাঁ)। শ্রীহট্রের অন্তর্গত 

বানিয়াচঙ্গের রাজা । 'পতা কল্যাণ মিশ্র । পদ্মনাভ 
বিদ্যোৎসাহধ, প্রজাবংসল ও দাতা ছলেন। তান 
বিভিন্ন স্থান থেকে 'বাঁশস্ট পাশ্ডিত শ্রাক্মণ আহবান 
করে বানয়াচঙ্গে বসত দান করেন। কোটালিপাড়ার 
শরীক তবালঙ্কার তাঁদের অন্যতম । 1১] 

পদ্মলোচন মুখোপাধ্যায় ১৮৫ - ১২৪৭ ব.) 
বালশ- হাওড়া । গোকুলচন্দ্র। কাঁলকাতা জানবাজার 
প্র স্কুলে ইংরেজী ?শখে তান রোৌভানিউ আযাকাউ- 
ন্ট্যান্ট অফিসে কর্মগ্রহণ করেন এবং ক্রমে রেজিস্ট্রার 

হন। বালস গ্রামের শিক্ষার অভাব দূর করার জন্য 

অবসর-সময়ে তান নিজেও পড়াতেন। ক্রমে তাঁর, 

ছাত্ররাও লেখাপড়া শিখে তাঁকে এই কাজে সাহায্য 
করে। এই কাজের জন্য তান “কুল মাস্টার উপ্পাঁধ 
পান। আঁফসে 'নজের বেতন-বাঁদ্ধর দাবি না তুলে 

গ্রামের শাক্ষত লোকদের চাকীর-সংস্থানের প্রয়াস 

করতেন। তাঁর উদারতা ও "নঃস্বার্থ পরোপকাঁরিতায় 
মুগ্ধ হয়ে সাহেবরা তাঁকে লর্ড পদ্ম, আখ্যা 
গদয়োছলেন। 1১৪৯] 

পদ্মাবতখ (১২শ শতাব্দী)। 'গণতগোধিন্দ' রচ- 
দ়িতা জয়দেব গোস্বামীর পত্বী। জয়দেব অহ্প বয়সে 

বৈরাগ্য অবলম্বন করে শ্রীক্ষেত্রে যান। সেখানে দারদু 

্রাঙ্মণকন্যা পদ্মাবতশকে বিবাহ করেন। িংবদল্তী 

বতপর সাহায্য পেয়েছিলেন। 1১৯] 
পাঁবত্র গণ্গোপাধ্যা় (১৮৯৩ - ৭.৪.১৯৭৪) 

িকুমপুর--ঢাকা। বাংলা ভাষায় অনুবাদ-সাঁহত্যের 

সমাপ্ধতে এই সাহাঁত্যকের ষথেন্ট অবদান আছে: 

নূট হ্যামসন, ম্যাঞন্সম গোকশি প্রভৃতি বিদেশীয় 
সাহ'ত্যিকদের গতাঁনই বাঙালশ পাঠকদের সঙ্গে 

পরিচয় কারয়ে 'দিয়োছলেন। অহপ বয়সে জীবিকার 

সন্ধানে তাঁকে বের হতে হয়। আসামের জোড়হাটে 



পয়জকান্তি চৌধুরণ 

মুহ্যারর কাজ করার সময় 'তাঁন সেখানে সাহিত্য 
সংসদ গড়ে তোলেন। সেখান থেকে কাঁলকাতার 
পর্র-পন্িকায় লিখতে আরম্ভ করেন। এই সুত্রে 
প্রমথ চৌধুরী ও যোগেন্দ্ুনাথ গুপ্তের সঙ্গে তাঁর 
যোগাযোগ ঘটে। ১৯১৮ খ্ডী, তান প্রথম কালি- 
কাতায় এসে প্রমথ চৌধুরশর “সবুজপন্র' আফসে 
চাকরি নেন ও চৌধূরী মহাশয়ের বাসভবন “কমলা- 
লয়ে, আশ্রয় পান। দশর্ঘ ৪৫ বছর ধরে তানি কাঁল- 
কাতার সকল সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে সব্রিয়- 
ভাবে যুস্ত ছিলেন। তাঁকে কল্লোল'-যুগের অন্যতম 
অগ্রদূত হিসাবে গণ্য করা হয়। সারা জীবনে তিনি 
নিজে লিখেছেন প্রচুর এবং নবীন লেখকদের উৎসাহ 
জুগিয়লেছেন তার চেয়েও বেশী । তাঁর রচিত মৌলক 
গ্রল্থ : চলমান জীবন" । বহু সাহিত্য প্রতিষ্ঠান, 
পান্রুকা দপ্তর ও সাহত্য মজালশের সঙ্গে তাঁর 
প্রাণের যোগ ছিল। জামশেদপুর চলন্তিকা সাহত্য- 
পাঁরষদের সঙ্গেও তাঁর ঘাঁনচ্ঠতা 'ছিল। [১৬,১৮] 

পয়জকাম্তি চৌধুরশ (০- ১৯৩৩) চক্রশালা-_ 
চট্টগ্রাম । চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'ছলেন। 
অস্ত্রাগার আক্রমণের পর চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের কার্য- 
তৎপরতা মন্দভূত হবার বেশ 'কিছ্াদন পরে এক 
রান্লে জনৈক গুপ্তচর পুলিস স্কুলের ছান্র পয়জকে 
থানায় ডেকে নিয়ে যায়। পরাঁদন সকালে তাঁর মা 
দরজা খুলে মৃতপ্রায় পুত্রকে দেখতে পান। এর 
কিছুক্ষণ পরেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। বিপ্লবীদের 
সম্বন্ধে গুপ্ত খবর বের করার জন্য প্যালস কর্তৃক 
অমানুষিক প্রহারই তাঁর মৃত্যুর কারণ। 1[8২,৪৩] 

পরমহংস মাধবদাসজশ, যোগণীশবর (১৭৯৮ - 
১০.২.১৯২১) শান্তিপুর- নদীয়া । বাংলা, সংস্কৃত 
ও ইংরেজশতে বিশেষ জ্ঞান ছিল। দীর্ঘজশবী এই 
সন্ন্যাসী পদন্রজে ভারতবরষেরি বহু তীর্থ পরিভ্রমণ 
করেন এবং 'হমালয়ের এক অজ্ভাত স্থানে কঠোর 
সাধনায় রত 'ছিলেন। বহু শিক্ষার্থীকে 'তানি যোগ- 
সাধনা শেখান এবং তাঁরই অন-্্রেরণায় ফাঁলত 
যোগের আধাঁনক পুনরদ্বোধন ঘটে । [৫] 

পরমানন্দ আঁধকারশী ১১৪০ ১-১২৩০ ব.)। 
তান কৃফযান্রার পদকর্তা, গায়ক ও আঁধকারণীদের 
মধ্যে সর্বাধিক প্রাসম্ধ ও প্রাচনতম এবং গোঁবিন্দ 
আঁধকারীর ব্ণস্তগুরু ছিলেন বলে শোনা যায়। 
তাঁর যাত্রারীতির বৈশিষ্ট্য ছিল দৃতীয়ালিতে। ১৮শ 
শতাব্দীর শেষ ও ১৯ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
বরণমান ছিলেন বলে কেউ কেউ অনুমান করেন । 
জনশ্রহ্তি অনৃযায়শ পরমানন্দের জন্মভূমি বীরভূম । 
আদ যাত্রাওয়ালাদের মধ্যে পরমানল্দ ভিন্ন শশুরাম 
ও গুদাম আধকারসও বিখ্যাত 'ছিলেন। [৩,৯১৮] 

[ ২৭৬ ] পনাগল খান 

পরমানন্দ মহারাজ (১৮৮০ - ১৯৪০)। ১৯০৬ 
খু. মার্কন য্্তরাষ্ট্রে গিয়ে রামকৃফদের ও গববেকা- 
নন্দের বাণৰ প্রচার এবং 'বেদান্ত সোসাইটি? স্থাপন 
করেন। বহহ গ্রন্থের রচাঁয়তা এবং "বেদান্ত মাল্খল?' 
পণ্লিকার সম্পাদক ছিলেন। [৫,২২৬] 

প্রমানল্দ সরস্বতী (৩.৬.১২৮৩ ব.-ঃ) 
কুমিরা- সাতক্ষীরা । মথুরানাথ মুখোপাধ্যায় । পূর্ব 
নাম পুলনাবহারী। ১২ বছর বয়সেই কাঁবত্ব- 
শান্তর উন্মেষ হয়। তখন থেকেই ছোট ছোট কাঁবতা 
রচনা করতেন। পরে কয়েকজন সাধুর সঙ্গ লাভ 
করে তান সংসার ত্যাগ করেন। 'তাঁন হাওড়া 
রামরাজাতলায় শঙ্করমণ প্রাঁতিম্ঠা করে তার মঠাধীশ 
হন। রচিত গ্রল্থ : “কাঁবতাহার” তে খণ্ড, কাব্য), 
ন্রন্ধদন্তের রাজসংক্রষজ্ঞ' নোটক), 'গোবরধনিলনলা' 
(নাটক), “হরে পাগলা” প্রেহসন,), “আনন্দ-প্রদীপ', 
ও “আনন্দসাগরঃ। 1৪] 

পরমেশ্বর দাস ৫১৫শ শতাব্দী) কেতু বা 
কাউগ্রাম। নিত্যানন্দ প্রভুর কাছ থেকে দীক্ষা 'নয়ে 
খড়দহে বসবাস শুরু করেন। খেতুরীর মহোৎসবে 
তান উপস্থিত 'ছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর পত্রী 

শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ 'বিগ্রহের প্রাতষ্ঠা করে সেবা- 
কার্যে নিষুন্ত হন । বর্তমানে এ 'বিগ্রহের নাম শ্যাম- 
সূন্দর। বৈষব সমাজের শ্রদ্ধাভাজন পরমেশ্বর 
সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক প্রবাদ প্রচলিত আছে। 
[১,২০,২৬] 

পরশঢরাম চক্তবতশী ১৬/১৭শ শতাব্দী)। তানি 
তাঁর 'ভ্রীকফমগ্গল, কাব্যের মঞ্গলাচরণে শ্রীচৈতন্য, 
নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, সনাতন গোস্বামী, দামোদর, 
হারদাস, নরহর সরকার ও আভরাম দাসকে বন্দনা 
করেছেন। তাঁর রাঁচিত অন্যান্য গ্রল্থ : “কালশয় 
দমন”, "্সুদামা চারন+, “গুরু দক্ষিণা”, 'কিফগুণ 
কথন? “জল্মাস্টমশর ব্রতকথা,। [১,৩] 

পরাগ ধোবী। ১৮৫৭, খএখ. িসপাহশী বিদ্রোহের 
সময় যশোহরের পরাগ ধোবী ইংরেজ সরকারের 
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবার আভযোগে আভয্্ত 
হয়োছলেন। [৬৪] 

পরাগ্রল খান (১৬শ শতাবন্দশ)। রাস্তি খান। 
বাঙলার নবাব সুলতান হোসেন শাহের অধানে 
চট্টগ্রামের শাসনকর্তা লস্কর (েনানায়ক) 'িলেন। 
কবান্দ্র পরমেশ্বর তাঁর আদেশে পপান্ডব-বিজয়' বা 
“পরাগ্লশ মহাভারত" গ্রন্থ রচনা করেন। এই কাব্য- 
গ্রন্থ থেকে জানা যায়, তাঁর 'পতাও চট্রগ্রামের শাসন- 
কর্তা 'ছলেন। পরাগল খানের আসল নাম মিনা 
খান ছিল বলে' অনুমান করা হয়। নসরৎ খান 
তাঁর পত্র [১,৩) 



পরাণচন্দ্র বাঝ। 

পরাশচন্দ্র বাব; (-১৮৩১)। বর্ধমানের রাজা 
তেজচন্দ্র বাহাদুরের দেওয়ান ছিলেন । তাঁর ভাঁগনন ও 
কন্যাকে তেজচন্দ্র ববাহ করেন। তেজচন্দ্রের পোষ্য- 
পুত্র মহতাবচন্দ্র তাঁর অজ্টম সন্তান। রাজার আদেশে 
[তান 'হ'রিহর মঙ্গল সঞ্গীত' নামে একাঁট সুবৃহৎ 
মঙ্গলকাব্য রচনা করেন। গ্রন্থাঁট গীত হবার 
উদ্দেশ্যে রচিত এবং প্রত্যেক কাঁবতায় রাগরাগণন 
দেওয়া আছে। যে জাল প্রতাপচাঁদের মামলা এক 
সময়ে বঙ্গদেশে প্রবল আলোড়ন তোলে তার সঙ্গে 
পরাণবাবু সংঁশ্লম্ট ছিলেন এবং প্রধানত তাঁরই 
চেষ্টায় ও স্বার্থে প্রতাপচাঁদ জাল ব'লে প্রমাঁণত 
হন। দ্র. প্রতাপপচাঁদ। [৬৪] 

পরশীক্ষৎ »। 'তিপ্রা-বিদ্রোহের (১৮৫০) অন্য- 
তম নায়ক। 'ন্রপুরারাজ চন্দ্রমাঁণক্যের দেওয়ানের 
অঁত্যাচার ও শোষণে জজারত হয়ে প্রজাবর্গ রাজ- 
দরবারে প্রতিকার প্রার্থনা করে 'বফল হয়। তখন 
তারা ক্ষিপ্ত হয়ে পরীক্ষিতের নেতৃত্বে 'বদ্রোহ 
ঘোষণা করে। ফলে সামায়কভাবে প্রজাপীড়ন ও 
শোষণের অবসান ঘটোছিল। এই বিদ্রোহই শঁতপ্রা- 
[বদ্রোহ” নামে খ্যাত। 1৫৬] 

পরীক্ষিৎ২ । ১৮৬৩ খ্ী. অনাষ্ঠত ত্রিপুরার 
জমাতিয়া-বিদ্রোহের নায়ক ॥ সম্মুখ-যুদ্ধে আহত 
হয়ে '্রিপুরারাজের কুিবাহনশর হক্তে বন্দী হন। 
ব্রিপ্রারাজ বীরচন্দ্রু মাঁণক্য বহনাদন পরে পরণীক্ষিৎ 
সর্দারকে ক্ষমা করে মান্ত দেন। [৫৬] 

পরেশচন্দ্র চক্তরবর্তণ (১৯০১-জুন ১৯৩৬) 
পালং ফাঁরদপুর। জগত্বন্ধু। ১৯৯৩০ খন, লবণ 
সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করেন। পরে বিপ্লবী দলে 
যোগ দিয়ে ১৯৩১ খু. রাজনোতিক ডাকাতিতে 
সক্রিয় ভূমিকা নেন। পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করে 
তাঁর ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালায়। অন্তরাঁণ 
থাকা কালে তান মারা যান। 1৪২] 

পরেশনাথ ঘোষ (১৮৫৬ - ১৯২৩) শুভাট্যা-_ 
ঢাকা। সাঁতানাথ। কাঁলকাতা 'সাঁট কলেজ থেকে 
আই.এ. পাশ করেন। তান পূর্ববাঙলার একজন 
খ্যাতনামা মল্লবীর ছিলেন। তাঁর দেহের ওজন ছিল 
৪ মণেরও কিছু বেশী । [২৬] 

পরেশনাথ ভষ্টাচার্য (2-১৯৪২)। কৃষ্ধন। 
ভারতীয় 'মউঁজয়মের প্রত্বতত্ব 'িভাগে কিউরেটর 
[হসাবে কাজ করা কালে তাঁর মৃত্যু হয়। বাঁচি 
উল্লেখযোগ্য গ্রল্থ : ০106 14010750915 5551211 

০£:177019. 21 00611110715 01? 006 17৬10182108. 

176097) (00150055৮ এবং “4 170210 01 91151 

স্01) 7021150 001225 0177 2১010৩81 তাঁর 

দ্বিত"য় গ্রন্থানর জন্য ভারতের 'িউমিসম্যাটিক 
সোসাইটি তাঁকে পর্রস্কৃত করেন। 1৯৪৬] 

[ ২৭৭ ] পশ;পাতঙদেবক 'মগ্র 

পরেশ বস; পেটল বাবু)। কুশলী মন্াধাক্ষ। 
বিভিন্ন নাটকের অভিনয়ে উপযুক্ত পারিপা্বিকের 
সৃস্টি ও স্বাভাবক দৃশ্য যোজনায় তাঁর কৃতিত্ব 
নাট্যজগতে স্মরণীয় হয়ে থাকবে । শ্রীগৌরাষ্গ নাটকে 
নমাই-এর গৃহত্যাগ্গের দৃশ্য, গঞ্গাবক্ষে প্রভাত- 
সূর্যের আভা, ক্রোতোবেগে কুলুকুল ধবাঁন; রামানুজ 
নাটকে সায়াহে, স্নানের ঘাট, স্নানাথনদের স্বাভাবক 
চালচলন ও নিমজ্জন-্নানদশ্য ; অন্য দৃশ্যে স্টেজের 
ওপর 'সিশড়-সমান্বিত শ্রেম্ঠীর প্রাসাদ, দোতলায় 
গমনরত শ্রেম্ঠীর গ্াঁতিভাঁঙ্গা; কিল্নরশ নাটকে 
ঠকল্নরী-সখীদের আকাশ-বিচরণ ; পরশুরাম নাটকে 
পরশরামের কুঠারাঘাতে 'বাঁচ্ছন্ন মাতৃমস্তক ; অযো- 
ধ্যার বেগমে নদী পারাপারের সেতু, সেতুর ওপর 
থেকে অন্যতম চারত্ত ফয়জুল্লার নদশবক্ষে ঝম্প- 
প্রদান ও পলায়ন ; উর্রশীতে শন্যপথে ধনূর্বাণ- 
হস্তে বির্ুমদেব ও কেশশদৈত্যের প্রচণ্ড সংগ্রাম ; 
শকুন্তলা নাটকে অনুপম শোভাময় স্বর্গধাম, 
এক প্রান্তে আবশ্রান্ত গর্জনশশল জলপ্রপাত, অন্য 
প্রান্তে সোনার পাহাড়ের পাদদেশে শকুল্তলার 
ক্লীড়ামত্ত শশুপুত্র ভরত- প্রাতাট দৃশ্যের পাঁরবেশ 
[নখংত ও স্বাভাবক এবং বিমৃগ্ধকর। তানি 
িনাভন ও স্টার রঙ্গালয়ের সঙ্গে বিশেষভাবে য্্ত 
ছিলেন। [১৪২] 

পরেশ লাহড়শ। ময়মনাসংহ। ১৯০৬ খু, 
ণাকা অনুশীলন সাঁমাতি, প্রাতীষ্ভত হবার আগেই 
তাঁর উদ্যোগে ময়মনাসংহে “সূহাদ সাঁমাত' নামে 
একটি গুপ্ত সামাত প্রাতষ্ঠিত হয়। এই সাঁমাতি 
কাঁলকাতার প্রধান দপ্তরের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে 
পি. মিত্রের নেতৃত্বে কাজ করতে থাকে । পরে এই 
সামাতর এক অংশ 'সাধনা সাঁমাত' নামে প্রাতঙ্ঠান 
গঠন করে অরবিন্দ ঘোষ, বারশন ঘোষ প্রভৃতির 
কর্মপল্থার সঙ্গে যুক্ত হয়। [৫৪8] 

পশপাঁতনাথ বস; রায় (১৮৫৫ - ১৯০৭)। 
পাটনা, গয়া ও লোহারডাঙ্গার জাঁমদার। কাঁলকাতার 
বহ্ জনাহতকর প্রাতজ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগা- 
যোগ ছিল। তিনি বাগবাজার পল্লশ সাঁমাতির প্রাঁতি- 
আঠাতা, ভারতীয় সঞ্গীত-সমাজের আজীবন সভ্য, 
কাঁলকাতা কপ্পেরেশনের কমিশনার, ব্রিটিশ হীস্ডি- 
যান আসোসয়েশনের সদস্য ও কংগ্লেসের প্ঠ- 
পোষক ছিলেন। বাগবাজারে একাঁট দাতব্য চিকিং- 
সালয় স্থাপন করেন। তাঁর বাড়তে দাঁরন্র' ছাদের 
থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা গছিল। [৩১] 
পশ্পাতিসেবক মিশ্র (১৮৮১ - ১৯৩১)! প্রসিদ্ধ 

সঙ্গসতজ্ঞ রামসেবক মিশ্র । পিতার কর্মক্ষের নেপালে 
জল্ম। খ্যাতনামা গায়ক ও বাদক। পিতার কাছে 
প্পদ, হোরি, খেয়াল, টপপা এবং সেই সঙ্গে সেতার 



পাগলা কানাই 

ও সুরবাহার যল্লসঞ্গীত শিক্ষা করে প্রথম যৌবনেই 
সুদক্ষ গায়ক হয়ে ওঠেন। পিতার মৃত্যুর পর 
ব'ণকার মহম্মদ হোসেনের কাছে বীণাবাদন শেখেন। 
নেপাল বশর হাই স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। 
পিতার মত তান নেপাল দরবারে দীর্ঘাদন 'নিয্ন্ত 
না থেকে উত্তর ভারতের নানা দরবারে গায়ক ও 
বাদক 'হসাবে যোগ দিয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। 
পরে আনুমানিক ১৯১৮-১৯ খডী, তিনি ও 
তাঁর অনুজ প্রতিভাধর গায়ক শিবসেবক (১৮৮৪ - 
১৯৩৩) কলিকাতার সঙ্গখত-সমাজে যোগ দিয়ে 
বিশিষ্ট ধ্রপদীরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। প্রসদ্দ 
মনোহর ঘরানার এই ভ্রাতৃদ্বয় কাঁলকাতা শোভা- 
বাজার রাজবাঁড়র আনূুক্ল্য পেয়ৌছলেন। এই 
সময় এই ঘরানারই ধ্রুপদাচার্য লছমী ওস্তাদও 
কাঁলকাতায় সংপ্রাতষ্ঠিত ছিলেন। এ"দের শিষ্য- 
মণ্ডলীর মধ্যে অধিকাংশই বাঙাল 'ছিলেন। দুই 
সহোদর কনিকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে একত্রেই 
তাঁদের সঞ্গঈত-জীবন কাঁটিয়েছেন। শিবসেবকের 
সুযোগ্য পদুত্র রামাকষণ, ভবানীসেবক ও 'গবফণু- 
সেবকও বাগুলার 'নবাসণ হয়ে যান। [১৮] 

পাগলা কানাই ১। উনাবংশ শতকের শেষভাগে 
নদীয়ায় বর্তমান ছিলেন। গুরুর আদেশে কঠোর 
সাধনা করতে গিয়ে তিনি পাগল হয়ে যান। পরে 
প্রকতিস্থ হন। সাধনার ফলে তাঁর সঞ্গীত-প্রাতভার 
বিকাশ ঘটে। আসরে দাঁড়িয়ে 'তাঁন গান রচনা 
করতে ও সঙ্চো সঙ্গে সেই গান গাইতে পারতেন । 
তাঁর দব গানই আধ্যাত্মক ভাবে পূর্ণ। পূর্ববঙ্গের 
জারিগানের শ্রম্টা হিসাবে এক পাগলা কানাইয়ের 
নাম পাওয়া যায়। উভয়ে একই লোক কিনা জানা 
যায় না। [১,২২7 

পাগলা কানাই২ (বেরবাঁড়--যশোহর)। একজন 
সাধক কাঁব। আনুমাঁনক ১৮১০- ১৮২০ খ:খ. 
মধ্যে দরিদ্র কৃষক পাঁরবারে জল্ম। তাঁর রাঁচিত গান- 
গুলি আধ্যাত্বক ভাবে পূর্ণ । একটি গানের কাঁল : 
“এক বাপের দুই বেটা, তাজা মরা কেহ নয়।/ 
সকলেরই এক রন্ত একঘরে আশ্রয় ॥৮ [১৩৩] 

পাঁচকাঁড় চক্োপাধ্যায়। গণীতিনাট্যকার ও সাহ- 
ত্যিক। রাঁচত গ্রস্থ : "পরদেশণ”, 'মনিনণ সত্য- 

'রাখীবন্ধন”, 'আরবী হুর" 'জয়লা মজনু, ধর্মপথ”, 
“মীনা,, “মা”, ন্ভাস্কর পশ্ডিত', “্সৎমা', “সতশ', 
“দেবাসুর', প্দধশীচি বা বন্দ্রসুষ্টিং, "চাঁদ সদাগর? 
গুভতি। 18] 

পাঁচকাড় দে (১৮৭৩ - ১১৪৫ ?)। প্রখ্যাত 
[ভিটেকিভ-গ্রল্থ-রচাঁয়তা । ছোটবেলায় ভবানশপুরের 
কোনও এক স্কুলে পড়াশুনা করেন। 'ডটেকটিভ 

[ ২৭৬ 1 পান্নালাল বস, 

উপন্যাস লিখে তিনি 'বত্তশালশ হন। রাঁচিত উল্লেখ- 
যোগ্য গ্রন্থ : 'নীলবসনা সুন্দরী”, “মায়াবী”, 'মনো- 
রমা”, রতনের নওলা', “হত্যাকারী কে' প্রভীতি। 
'বাভন্ন ভারতীয় ভাষায় তাঁর কোন কোন গ্রন্থ 
অনুদিত হয়েছে। গ্রল্থগ্াল এক সময়ে বিশেষ 
জনাপ্রয় ছিল। [৭] 

পাঁচকাঁড় বন্দ্যোপাধ্যায় ২০.১২.১৮৬৬ - ১৫. 
১১.১৯২৩) হালিশহর-চাষ্বশ পরগনা । বেব- 
মাধব । পিতার কর্মস্থল ভাগলপুরে জন্ম। ১৮৮২ 
খ্ডী, ভাগলপুর জেলা স্কুল থেকে প্রবোশকা, 
১৮৮৫ খডী, পাটনা কলেজ থেকে এফ.এ. এবং 
১৮৮৭ খু. সংস্কৃতে অনাসসহ বি.এ. পাশ করেন। 
পরে কাশতে সংস্কৃত সাহত্য ও সাংখ্য-বিষয়ে 
পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হন। হন্দী, উর্দু, ফারসী, 
ইংরেজী প্রভৃতি ভাষায় ব্যৎপন্ন ছিলেন। কর্ম- 
জাবনে প্রথমে সরকারী চাকরি ও কিছুকাল অধ্যা- 
পনা করার পর সংবাদপত্র সম্পাদনা শুরু করেন। 
ব্যঙ্গরচনায় ও গাম্ভীর্ষপূর্ণ রচনায় তাঁর সমান 
দক্ষতা 'ছিল। শশধর চূড়ামাঁণকে 'হন্দুধর্ম প্রচারে 
সহায়তা করে তান বন্তারূপে প্রাতীষ্ভত হন। 
বাঙলার সামাঁজক ইতিহাস গবেষণায় তাঁর মূল্য- 
বান অবদান আছে। 'বঙ্গবাসণ”, শহতবাদ?ী', 'বসু- 
মতা", 'রঞ্গালয়”, 'দ্বরাজ', “প্রবাহিণী', জন্মভূমি”, 
'নারায়ণ” “সন্ধ্যা, প্রভাতি বাংলা পান্রকা এবং 'কাঁল- 
কাতা সমাচার" পোহন্দী) ও 'হন্দী দৌনক 'ভারত- 
মন্র'-এর সঙ্গে সম্পাদনায় বা অন্যভাবে যা্ত লেন । 
সাংবাঁদক 'হসাবে তাঁর সর্বাধক প্রাসাদ্ধ "নায়ক, 
পাত্রকার সম্পাদনায়। তাঁর রাঁচিত, অনাদত ও 
সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য গ্রম্থাবলী : ণআইন-ই- 
আকবর ও আকবরের জশবন+', 'শ্লীশ্রীচৈতন্যচাঁরতা- 
মৃত”, 'রূপলহরী বা রূপের কথা" ণসপাহণ যুদ্ধের 
ইতিহাস+, ণবংশ শতাব্দীর মহাপ্রলয়+, “দরিয়া, এবং 
“সমাট ওরঙ্গজেব'। বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষৎ থেকে 
দু'থণ্ডে পাঁচকাঁড় রচনাবলণ প্রকাশিত হয়েছে। 
[১,৩,৭,২৬,২৬] 

জাল্রক (১২৮৮-১৩৫৩ ব.)। 
সাহাত্যক ও সাংবাদক। 'হাওড়া হিতৈষণ' পাত্রকায় 

সংবাদপত্রের সঙ্গে যুন্ত 'ছিলেন। তাঁর রচিত বহু 
গল্প ও উপন্যাস 'বাঁভন্ন সামায়ক পন্র-পার্িকাতে 
প্রকাশিত হয়েছে। [৫] 

পাযালাল বস; ১২৮৯ -১৩৬৩ ব.)। এম.এ. 

ও 'বি.এল. পাশ করে অধ্যাপনায় ব্লতণ হন ও পরে 
১৯১১০ - ১৯৩৬ খু. পর্যন্ত বিচার বিভাগে কাজ 
করেন। ভাওয়াল সন্গ্যাসী মামলার বিচার করে 
খ্যাতমান হন। ১৯৩৯ খুস. থেকে পাঁচ বছর প৭- 



পান্ালাল ভষ্টীচর্য 

কোট-রাজের ম্যানেজার ছিলেন। ১৯৫৬২ খুশ. 'নর্বা- 
চনে কাঁলকাতা শিয়ালদহ কেন্দ্র থেকে বিধানসভায় 
নির্বাচিত হয়ে প্রথমে শিক্ষা ও পরে ভূমিরাজস্ব 
ঘ[বভাগের মন্মী হন। 16] 

পাল্নালাল ভষ্বীচার্য (১৩৩৭ - ১৩.১২.১৩৭২ 
ব.)। ভান্তমূলক সঙ্গীতের গায়ক হিসাবে খ্যাঁত 
অর্জন করেন। অন্যান্য গানেও সুনিপুণ ছিলেন। 
তাঁর বহু গানের রেকর্ড আছে। 19] 

পার।$লবালা ম॥খোপাধ্যায় (2-৯৪.১০.১৯৩৫)। 

স্বামী--প্রভাসচন্দ্র। ১৯৩০ খশ. সত্যাগ্রহ আন্দো- 
লনের সময় কংগ্রেসের কাজে যোগদান করেন। 
হাওড়ায় নারী সত্যাগ্রহী সাঁমাত স্থাঁপত হলে 
যুগ্ম-সম্পাদিকা 'হসাবে বাঁড় বাঁড় ঘুরে স্বদেশী 
প্রচার করতেন। ১৯৩২ খডী, সত্যাগ্রহশ দল পাঁর- 
চালনাকালে গ্রেপ্তার হন ও তিনমাস কারাদণ্ড ভোগ 
করেন। স্বদেশন প্রচারের জন্য তাঁকে পরেও কারা- 
বরণ করতে হয়। [১] 

পাব্তপকান্ত বাচস্পাতি। নব্য ন্যায়ের এই 
অসাধারণ পাঁণ্ডিত ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পণ্ড- 
কোটের রাজার সভাপ্পাশ্ডিত 'ছলেন। তাঁর রাঁচিত 
নব্য ন্যায়ের 'পন্রিকা" গ্রন্থটি তৎকালে দেশাবখ্যাত 
ছিল। [১] 

পার্তশচরণ তকর্তীর্ধ, মহামহোপাধ্যায় 
(১৮৬২- ২.২.১৯৩২) কানুরগাঁও--ফারদপুর। 
হরচন্দ্র ন্যায়রত্র। পাশ্চাত্য বোদক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ । 
একজন খ্যাতনামা নৈয়ায়ক পাঁণ্ডত। মহামহো- 
পাধ্যায় রামনাথ 'সিদ্ধান্ত-পণ্টাননের নিকট “পক্ষতা, 
পযন্ত অধ্যয়ন করেন। তারপর মৃূলাজোড় সংস্কৃত 

কলেজে মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সারবভোমের 'নকউট 
সমগ্র ন্যায়শাস্তর সমাপ্ত করেন এবং সদ্য-প্রবার্তত 
“তীর্থ-পরণীক্ষায় প্রথম [বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে “তর্ক 
তঁর্থ উপাধি ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হন। 'িছ7- 
কাল একটি ইংরেজশ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। 
পরে কলিকাতায় এসে বাগবাজারে সংস্কৃত চতু- 
পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা শুরু করেন। ছাদের 
ধায়ভার তান নজেই বহন করতেন। এই সঙ্গে 
[তাঁন বরাহনগর ভিক্টোরিয়া স্কুলে সংস্কৃত পড়া- 
তৈন এবং অবসর-সময় কোল্নগর-নিবাসী মহা- 
মহোপাধ্যায় দীনবম্ধূ ন্যায়রক্কের নিকট প্রাচীন 
ন্যায়শাস্ম অধ্যয়ন করতেন । তাঁর অধ্যাপনার খ্যাতিতে 
ও বিদ্যোৎস্াহিতায় মুগ্ধ হয়ে মহারাজা যতীন্দ্র- 
মোহন ঠাকুর তাঁকে নিজ সভাপাণ্ডতের পদে বরণ 
করেন। মহারাজ প্রদ্যোতকুমার ঠাকুরও তাঁকে, তাঁর 
স্বগশিয় তার মত, শ্রদ্ধা করতেন । 'তাঁন গভর্ন- 
মে্ট থেকেও প্রথম শ্রেণীর বাত্তি এবং ১৯২৩ খু, 
'মহামহোপাধ্যায়। উপাধি পান। 0১,১৩০] 

[ ২৭৯] 1পস্লার্স, উইীলয়ম হপাকম্ল 

পার্বতণচরণ 'বদ্যাবাচস্পাত (১৯শ শতাব্দশ)। 
নবদ্বশপের বিখ্যাত নৈয়ায়ক গোলোকনাথ ন্যায়রত্ব 
ভট্টাচার্যের সর্বাপেক্ষা প্রাতিভাশালশ ও 'প্রয় ছাত্র 
ছিলেন। পার্বতীচরণ পণ্চকোটরাজের সভাপস্ডিত 
হয়োছিলেন। তাঁর 'বচার-নিপৃণতা বাঙলার সমস্ত 
[বদ্বৎসমাজে প্রচারিত হয়োছিল। নবদ্বীপের প্রধান 
নৈয়ায়কগণও তাঁর সঙ্গে শাস্ত্রীয় বিচারে সাহসশ 
হতেন না। বাচস্পাতির স্বহস্ত-ীলাখিত 'ব্যুৎপাত্ত- 
বাদ' গ্রল্থ ভাটপাড়ার *পণ্গানন তকররক্কের গৃহে 
রক্ষিত আছে। বাঁড়শার জানকীনাথ তকরত্র তাঁর 
অন্যতম কৃতী ছাত্র! [৯০] 

পাহাড়? সান্যাল €২২.২.১৯০৬ -১০.২, 
১৯৭৪)। দাঁজশীলং-এ জন্ম । প্রকৃত নাম নগেন্দ্রনাথ। 

[শিল্পী জীবনে পাহাড় সান্যাল নামে সংপাঁরাঁচত 

এবং সূপ্রাতীষ্ঠত। লক্ষে] ম্যারস কলেজ থেকে 
সঙ্গত-উপাধি পরণক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৩৩ খু. 
কাঁলকাতায় 'িউ 'থয়েটার্স প্রাতজ্ঠানে অভিনেতা 
হসাবে যোগ দেন। বাংলা ও 'হন্দী 'মাঁলয়ে চার 
দশক ধরে প্রায় ১৫০টি ছবিতে নানা চারনে রূপ- 
দান করেছেন। তাঁর আভিনঈত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য 
ছাব : 'ভাগ্যচক্র', 'বড়াঁদাঁদ', এজন্দগণ', 'রজত 
জয়ন্তশ', “স্বামশ', “বদ্যাসাগর”, 'ভগবান শ্রীকফ- 
চৈতন্য', 'মহাকাব গাঁরশচন্দ্রু, এএকাঁদন রানে", 
জাগতে রহো” প্রভীতি। ১৯৭৩ খু. তিনি প্রথম 
রঙ্গমণ্ডে (বশ্বরূপায়) অভিনয় করেন। সাহত্যে 
ও গশল্পের 'বাভন্ন প্রকরণে তাঁর আগ্রহ 'ছল। 
অতুলপ্রসাদের গানের জনাপ্রয়তার মূলে তাঁর দান 
অসামান্য । বাংলা, ইংরেজী, 'হিল্পী এবং উর্দু 
ছাড়াও ফরাসণ ভাষায় তাঁর আঁধকার ছিল। 'তাঁন 
একজন প্রকৃত রসবোদ্ধা ছিলেন। [১৬] 

[পয়ার্স, উইলিয়ম হপাঁকল্দ (১৪.১.১৭৯৪ - 
১৮৪০) বার্মংহাম- ইংল্যান্ড । ১৮১৯৭ খু. রেভা- 
রেন্ড ওয়াডেরি আমন্ত্রণে সস্ত্রীক শ্রীরামপুরে চলে 
আসেন। ১৮১৮ খু, কাঁলকাতায় এসে লণ্ডন 
ব্যাপাটস্ট মিশনের কাঁলিকাতা শাখা স্থাপন করেন। 
তাঁর তত্বাবধানে 'িশনারণ প্রেস স্থাপিত হয় এবং 
কয়েক বছরের মধ্যেই কাঁলকাতার বিখ্যাত ছাপা- 
থানায় পারণত হয়। তিনি স্কুল বুক সোসাইটির 
সম্পাদক হন এবং বাঙলার 'বাভন্র গ্রামে মিশনারীর 
কাজ পাঁরচালনা করেন। নারীশিক্ষা আন্দোলনের 
সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। 'তাঁন মূল হিব্রু থেকে 
বাংলায় ও ফারসণ ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন, 
ফিন্তু এগাল প্রকাশের পূবেইি তাঁর মত্যু হয়। 
তাঁর 'তিনাঁট মা্রুত বাংলা রচনা : “কৃষ্প্রসাদের 
জশবনশ' (১৮১১৯), প্সত্য আশ্রয় (১৮২৮) এবং 

ভূগোল বৃত্তান্ত ১৮২৯) [১২২4 



গপয়ারন, উইালিয়দ উইনস্ট্যানালি 

[িয়্ার্পন, উইলিয়ম উইনস্ট্যানাল (৭, 

১৮৮১ - ২৪.৯.১৯২৪)। ইংল্যান্ডের বনেদী হুগো- 
নট পাঁরবারে জল্মগ্রহণ করেন। পিতা প্রোটেস্ট্যাণ্ট 
ধর্মযাজক। কেম্ব্িজ ও অক্সফোর্ড বিশ্বাবদ্যালয়ে 
যথাক্রমে বিজ্ঞান ও দর্শন অধ্যয়ন করেন। লন্ডন 
িশনারশ সোসাইটির সদস্যরূপে কালিকাতার লণ্ডন 
মশনারণ কলেজে উীদ্ভদতত্বের অধ্যাপকরূপে 
এদেশে আসেন এবং বাংলা ভাষা ও স্াহত্য অধ্যয়ন 
করেন। কলিকাতার 'মশনারী সমাজের কর্তৃপক্ষের 
খুশস্টান ও অখীষ্টান ভেদাভেদে অসন্তুষ্ট হয়ে 
কলেজের কাজে ইস্তফা দেন এবং গৃহশিক্ষকের 
কাজ নিয়ে দিল্লী যান। 'স. এফ. আযশ্ড্রুজ তাঁর 
বন্ধু ছিলেন। এইসত্রে রবান্দ্রনাথের জীবনদর্শন 
ও 'শিক্ষাদর্শের সঙ্গে তাঁর পাঁরচয় ঘটে। ১৯১২ 
খষ্টাব্দের শেষ 'দকে শিয়াসনি শান্তানকেতনের 
কাজে যোগ দেন। এখানে বেশভূষায়, আচার-আচরণে 
পয়ারপন বাঙালণ হয়ে যান। আশ্রমের চারপাশে 
সাঁওতাল পল্লশতে 'তাঁন করমক্ষেত্র বিস্তৃত করেন। 
৩০.১১ ১৯১৩ খু, মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ 
আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য পিয়ার্সন ও আন্ড্রুজ 
দক্ষিণ আঁফ্রকা যাত্রা করেন এবং ১৯১৪ খু, 
শান্তাীনকেতনে ফিরে আসেন। 
শপয়ার্সন পল্লশ আজও তাঁর স্মত বহন করে। 
১৯১৬ খ্যনম্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ 'পয়ার্সনকে জাপান 
ভ্রমণের সঙ্গ করেন। কবির সঙ্চে প্রত্যাবর্তন না 
করে পিয়ার্নি চীন ভ্রমণে যান এবং এ সময়ে 
ভারতবর্ষের রাজনোৌতিক আন্দোলনের সমর্থনে এক- 
থান পুস্তক রচনা করেন। তদানীন্তন ইংরেজ 
সরকার বইখানি ভারতে 'নাষদ্ধ করেন। 'পিয়ার্সন 
চীনে ভারতের সমর্থনে বন্তৃতা করেন। ইংরেজ সর- 
কার তাঁকে বন্দী করে ইংল্যান্ডে নিয়ে যায় এবং 
যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে স্বগৃহে অন্তরশণ 
রাখে। ১৯২০ খওশ, তান রবীল্দনাথের ইউরোপ 
ও আমোরকা ভ্রমণের সঙ্গণ হন এবং ১৯২১ খপ. 
পুনরায় শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেন। ১৯২৪ 
খু. ফ্বাস্ধোম্ধারের জন্য ইউরোপ ভ্রমণের সময়ে 
এক দুর্ঘটনায় ইতালঈতে তাঁর মৃত্যু হয়। 'পিয়ার্সন 
ববীল্দ্ুনাথের কিছু কাঁবতা ও "গোরা" উপন্যাস 
ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। জাপানে থাকা কালে 
তাঁর 'লাখত পুস্তক 'শাঁক্তিনকেতনের স্মাঁত 
পৃথিবীর বহু ভাষায় অন্দত হয়েছে। [৩] 

শিয়ার্পন, জন ০১৭৯০ - ১৮৩১)। কুঁড় বছর 
বয়সে যাজকবাত্ত অবলহ্বন করেন? ৯৮১৯৭ খুখ. 
ভারতে এসে চু'ছুড়ায় মে সাহেবকে স্কুল পাঁরচালনায় 
সাহাব্য করেন। ১৮১৮ খু. মে সাহেবের মৃত্যুর 
পর তাঁর পারচাঁলত ২৫টি স্কুলের ভার গ্রহণ 

[ ২৮০ ] পণতাদ্বর 'বদ্যানাগশশ 

করেন। এই সব স্কুলে ২ হাজার ৫ শত ছাত্র 
পড়াশুনা করত। তান মে-্প্রবার্তত পদ্ধাতর 
কিছুটা পাঁরবর্তন করেন। এ বিষয়ে একটি ক্ষত 
পুস্তিকা তিনি স্কুল বুক সোসাইটি থেকে প্রকাশ 
করেন। এই সময়ে অনেকেই স্কুলপাঠ্য বাংলা 
পুস্তক রচনা করতেন। তাঁদের মধ্যে 'িয়ার্সনই 
সব থেকে বোৌশসংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন। রাঁচিত 
গ্রল্থ : নীতিকথা বা 71079818169, পন্র-কৌমুদী 
বা 15৫6-5/1168,  পাঠশালার বিবরণ বা 
১০1০০91 11951579 141217091, বাক্যাবল, মারী 

সাহেবের ইংরেজী ব্যাকরণের বাংলা অনুবাদ দেদ্ব- 
ভাঁষক), ভূগোল ও জ্যোতিষ, স্কুল িকসনারী ও 
প্রাচীন হাতহাস। এ ছাড়া অনেকগীল ধমশিয় 
প্রচারমূলক পাস্তকাও তান রচনা করেন। 'পয়া- 
পনের প্রত্যেকটি পুস্তকের একাধক সংস্করণ 
হয়। তাঁর বোশর ভাগ গ্রল্থই স্কুল বুক সোসাইটি 
কর্তৃক প্রচারিত। কাঁলকাতায় মৃত্যু।॥ [১২২] 

পীতাম্বর তকণভুষণ। নাটাই-ন্লিপূরা। ১৯শ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে জল্ম। খ্যাতনামা নৈয়ায়ক 
পণ্ডিত। 'তাঁন একজন বিখ্যাত তাল্তিক সাধকও 
ছলেন। [১] 

'পশতাম্বর দাস, চৌধরশ (১৭শ শতাব্দী) । 'পতা 
সুপ্রাসদ্ধ 'রসকজ্পবল্লীগর লেখক রামগোপাল ; 
তিনি গোপালদাস ভঁপিতায় অনেকগুলি পদ রচনা 
করেন। পাতাম্বর নিজেও একজন সুকাঁব 'ছিলেন। 
তিনি শচীনন্দন ঠাকুরের কাছে দীক্ষা নেন এবং 
িতৃরচত রসকজ্পবল্লীর অস্টম কাল অবলম্বনে 
'রিসমঞ্জরা” গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে স্বরাচত 
পদ ছাড়াও 'বিদ্যাপাঁতি, পুরন্দর খাঁ, গোবিন্দ দাস, 
কবিশেখর, কাবিরঞ্জন, গোপাল দাস, রাধকা দাস 
প্রীতির পদ সংস্কৃত গ্রন্থাঁদ থেকে প্রমাণসহ 
উদ্ধৃত করেছেন। শ্রীমন্নরহারিশাখা-নির্ণয়' নামে 
সংস্কৃত পস্তকাটও তাঁরই রাঁচত। [৯,২,৩] 

পীতাম্বর দে (১৮৩৮ - ১৯০৪) জন্মবাজার-_ 
বীরভূম । ইংরেজী ভাষায় 'বশেষ ব্যংপন্ন ছিলেন। 
বীরভূম, পৃর্ণিয়া প্রভৃতি স্থানে শিক্ষকতা করে 
১৮৯৭ খই. প্রধান শিক্ষক থাকাকালশন অবসর- 
গ্রহণ করেন। 'তাঁন বহু সঙ্গীত রচনা করেছেন। 
শেষ-বয়সে স্বরাঁচত রামলশলা, গৌরাঞ্গলণলা প্রভাত 
বিবিধ-বষয়ক ২০০ সঞ্গীত সংগৃহপত করে “গপতা- 
বলশ' নামে একা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 1১১৪] 

পশতাম্বর 'বিদ্যাবাগশীশ। নবদ্বীপ । উমাকান্ত 
বিদ্যানাঁধ। কমলাকর জ্যোতিষীর বংশধর পতাম্বর 
প্রথমে কলাপ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন, পরে জ্যোতিষ- 
শাস্তে অসাধারণ পণ্ডিত হন। লোকে তাঁকে বাক্- 
দ্ধ পৃর্ষ বলে শ্রদ্ধা করত। 'তানি বহ্ অর্থ 



পণতাম্যর দিনত 

উপার্জন করেন? উপাজত অর্থের যথার্থ সম্ব্যয়ও 

ছল। রিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব, অধ্যাপক শরচ্চন্দ্ 
শাস্কগ ও সতাীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম.এ. ?প-এইচ. 
ড., মহামহোপাধ্যায় তাঁর পত্র। 1১] 

গণীতাম্বর 'দিত্র (১৭৪৭ - ১৮০৬) বাঁড়শা-_ 
চব্বিশ পরগনা । অযোধ্যারাম। প্রথমে সম্রাট শাহ্- 
আলমের সেনাপাঁতরূপে সম্নাটের কাছ থেকে রাজা, 

উপাধি ও দশ হাজার মুসলমান অশ্বারোহী সৈন্যের 
আঁধনায়কত্ব লাভ করেন । মহারাষ্ট্র যুদ্ধের পুরস্কার- 
স্বরূপ বতমান এলাহাবাদের 'কড়া'র দুর্গ ও নগর 
জায়গণর পান। কড়া নগরের বার্ধক আয় ছিল 
২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা । অযোধ্যার নবাব আসফ- 
উদ্দৌলার সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত সদ্ভাব 'ছিল। ১৮৮৬ 
খু, গোলাম কাদের বিদ্রোহ ঘোষণা করে শাহ 
আলমকে অন্ধ করে দেন এবং এই সময় থেকেই 
দিল্লগর সাম্রাজ্য গবশৃঞ্খল হয়ে ওঠে। এরপরই 
পণতাম্বর অবসর-গ্রহণ করে কাঁলকাতায় ফেরেন। 
পরে তিনি বৈষ্কবধর্ম গ্রহণ করে পৈতৃক বাঁড় ত্যাগ 
করেন এবং সংড়ার বাগান অগ্লে প্রাসাদ নির্মাণ 
করে বসবাস শুরু করেন। তথায় তান “সংড়ার 
রাজা” নামে অভিহিত হন। তিনি প্রখ্যাত প্রত্বতত্তব- 
বিদ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিল্রের প্রাপতামহ । [১,৩২] 

পশতাম্বর মুখোপাধ্যায় । উত্তরপাড়া-_ হুগলন। 
১২২৪ ব. 'শব্দীসন্ধ; আভিধান সঞ্কলন এবং 
১২৩১ ব. ধক্রয়াযোগসার, গ্রল্থ রচনা করেন । অমর- 
কোষে সংগৃহীত সমস্ত শব্দের বাংলা অর্থ তান 
'শব্দীসম্ধ; আভিধানে 'দয়েছেন। [১,২,৪] 

পণ্য্ষকাক্তি ঘোষ (১৮৭৫ - ১৯২৮) কাঁল- 
কাতা। 'পতা অমৃতবাজার পান্রকার প্রাতষ্ঠাতা 
[শশিরকুমার। পীষৃ্ষকান্তি নিজেও সাংবাদিক 
ছিলেন। বহাঁদন তান অমৃতবাজার পান্রকার পাঁর- 
চালক এবং পতৃ-প্রাতাঁষ্ঠত পরলোকতত্-সম্বন্ধীয় 
পাকা “75 [রা00 9910609]1 18289207০-এর 
সম্পাদক ছিলেন । তন ব্যায়ামচর্চায় উৎসাহ দানের 
জন্য একাঁট সমাত স্থাপন করেন। তান বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার অন্যতম প্রাতিজ্ঞাতা 
ছলেন। 18] 

পৃণ্ডরশীক 'িদ্যাঁনাঁধ। চক্রশালা-টট্টগ্রাম। বাণে- 
*বর ব্রহ্মচারী । শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম ভন্ত-সহচর । 
মাধবেন্দ্র পুরীর শষ্য ও গদাধর পাঁণ্ডতের দীক্ষা- 
দাতা গুরু ছিলেন। এশবর্ধের মধ্যে বাস করলেও 
অন্তরে তিনি ছিলেন প্রোমক ভভ্ত। শ্রীচৈতন্য তাঁকে 
'প্রেমনিধি বলতেন। স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে তরি 
সখ্য ছিল। তিনি মাঝে মাঝে শ্রীচৈতন্য ও জগন্বাথ- 
দেব দর্শন করতে পূরণ যেতেন । কাঁবকর্ণপুর-রাঁচিত 
'গৌরগলোদ্দেশদশীশপিকা'য় তাঁর বিষয়ে উল্লেখ আছে। 

[ ২৮৯ ] পুরাণ গার 

বৈষফবধর্মের অপূর্ব ভান্তকথা তান বাঙলাদেশের 
বাভন্ন অঞুলে প্রচার করেন। 1১,২,৩,১৩৩] 

প্ণ্ডরীকাক্ষ 1বদ্যাসাগর ভট্াচার্য। নবদ্বীপ । 
শ্রীকান্ত পাণ্ডত। কলাপের প্রাসম্ধ টনকাকার 
পুন্ডরীকাক্ষ দীধাতিকার রঘুনাথ শিরোমাঁণর পূর্ব 
গাম একজন নৈয়ায়ক। নব্যন্যায়াদ নানা শাস্তে 

বিলুপ্তপ্রায় । তাঁর রাঁচত চপ্ডীর টীকা", 'কাতন্দ- 
প্রদীপ", 'ন্যাসটীকা', 'কারককৌমুদী', “তত্ীচিক্তা- 
মাঁপ্রকাশ,, 'কিলাপদ্ীীপকা' প্রভাতি ১৬ খান 
গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। ন্যায়শাস্ত্রে তার অগাধ 
পাঁশ্ডিত্য ছিল। 'তাঁন সার্বভৌম ভট্টাচার্যের 'পতৃব্য- 
পুত্র ছিলেন। [৯০] 

পুপ্যানল্দ স্বামী €১৫.১.১৯০৪ - ২৪,১৯১, 
১৯৭১) 'সমুলিয়া-ঢাকা । পূর্বাশ্রমের নাম আঁদ- 
নাথ চট্রোপাধ্যায়। ১৯২০ খুশ. অসহযোগ আন্দো- 
লনে যোগ 'দয়ে কলেজ ত্যাগ করেন। ১৯২২ খন, 
রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে যোগ দেন। ১৯৩২-৪২ 
খডী, পর্ত রেঙ্গুন মিশনের ভারপ্রাপ্ত 'ছলেন। 
দিবতীয় মহাযুদ্ধকালে রেখ্গুন থেকে কয়েক হাজার 
আশ্রয়প্রার্থী নিয়ে হাঁটা পথে আরাকানের 'মধ্য দিয়ে 
ভারতে আসেন। পণ্যানন্দের অসীম সাহাসকতায় 
ও সেনাকাজের ফলে আশ্য়প্রার্থগণ পথের বিপদ 
ও দুঃখকম্ট সহ্য করতে পেরোছল। ১৯৯৪৩ খ্ঢী. 
বাঙলার ভয়াবহ দুঁভক্ষে স্বামীজীর সেবাকাজ 
স্মরণীয় হয়ে থাকবে । এই সময়ে যে ৩৭ পতৃ- 
মাতৃহশন শিশুকে 'তাঁন কলিকাতার পথ থেকে 
কুঁড়য়ে পান তাদের আশ্রয়ের জন্য অপারিসীম 
চেষ্টায় গড়ে তোলেন রহড়া রামকৃষ্ণ আশ্রম । ১৯৯৪৪ 
খুশী, এই আশ্রমের সৃষ্ট থেকে আমত্তযু এই সংগঠনে 
কাজ করেন। [৯৬] 

পূরন্দর খাঁ (১৬শ শতাব্দী) সেয়াখালা-- 
হুগলশ। ঈশান বসু। পুরন্দরের প্রকৃত নাম গোপী- 
নাথ বসু! বাঙলার নবাব হোসেন শাহের (১৪৯৪ - 

১৫২৫) উঁজর ছিলেন। তিনি একজন সমাজ- 
সংস্কারক ছিলেন এবং দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ সমাজে 
সমান পর্যায়ে বিবাহ দানের নিয়ম প্রবর্তন করেন। 
নবাব হোসেন শাহ কর্তৃক “পুরন্দর খাঁ, উপাঁধ- 
ভূষিত হন। [১7 

পুরাশ গিরি ১৭৪৩ -১৭৯৫)। গাহত্যাগী 
সন্ন্যাসী, ক্লান্তিহখন ভূপর্যটক, দূরদর্শশি কূটনীতিক 
ও বাম্ধমান ব্যবসায় । গিরি উপাধি থেকে বোঝা 
যায় তিনি দশনামী সম্প্রদায়ভুন্ত । শঙ্করাচাষের প্রধান 
চারজন শিষ্যের দশজন শষ্য 'ছিল। এই দশজন 
থেকেই দশনামশ সম্প্রদায়ের উৎপান্তি। পাশ্চমবঙ্লে 
এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত মঠগাল প্রধানত হঃগলশ 



পরাণ [গার 

ও হাওড়ায় অবাঁস্থত এবং তারকেশবরের কেন্দ্রীয় 
মঠের অধান। যতদূর জানা যায়, পুরাণ গার নয় 
বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হন এবং দেশ- 
বিদেশ পরিভ্রমণ শুরু করেন। রামে*বরের তখর্থ 
সেরে সিংহল এবং সেখান থেকে সমুদ্রপথে মালয় 
যান এবং ফেরবার পথে মালাবার, কোঁচন, দবারকা 
ও হিংলাজ হয়ে কাবুলে উপস্থিত হন। গজনণর 
কাছে আহমদ শা আবদালশর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ 
হয়। সেখান থেকে খোরাসান ও 'হরাট হয়ে কাশ্যপ 
কোস্পিয়ান 2) সাগরের তরে পেশছান। সেখানে 
বাঁকর বোকু 2) কাছে এক গহবর-নিঃসৃত আশ্ন- 
প্রবাহ দেখতে পান। কাশ্যপ সাগর পার হয়ে অস্ত্া- 
খান পেশছান। জানা যায়, সেখানে বহু গহন্দু 
আঁধবাসণ তাঁকে অভ্যর্থনা করোছলেন। তারপর 
১৮ দিন হে"টে এক জমাট বরফের নদী ভেলগা 2) 
পার হয়ে মস্কো নগরীতে উপপাস্থত হন এবং 
ফেরার পথে তাবিজ, ইস্পাহান, বসরা, মস্কট হয়ে 
সুরাটে পেশছান। দ্বিতীয়বার দেশভ্রমণে শিয়ে 
বালখ্, বোখারা ও সমরখন্দ হয়ে কাশ্মীরের মধ্য 
দিয়ে গঙ্গোত্শ ও যমুনোনশ পাঁরক্রমা করে ফিরে 
আসেন। *তৃতীয়বার নেপালে যান এবং সেখান 
থেকে আতি দুর্গম ও অজানা পথে মানস সরোবর 
ও ব্রক্মপত্র নদের উৎস-স্থান দেখে 'তব্বতে পেপছান। 
দশর্ঘকাল িব্বতে অবস্থান করে সেখানকার ভাষা 
ও ধর্মশাস্দে ব্যৎপর্তি অজন করেন। নাবালক 
দালাই-লামার আভভাবক তাশশ লামার সঙ্গে অন্ত- 
রঙ্গতার সনে পুরাণ গার কূটনৌতিক কাজে 
জিপ্ত হন। পুরার্ণাগারর ২৯ বছর বয়সে ১৭৭২ 
খু. ভুটানরাজ ও কুচবিহাররাজের মধ্যে সংঘষ 
শুরু হয়। ইংরেজ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কুচ- 
বহার দখল করে নেয় এবং ভুটানরাজ তিব্বত ও 
চীনের সাহাধ্য প্রার্থনা করেন। বিচক্ষণ তাশশ লামা 
িরোধ মশমাংসার জন্য পুরাণ গার মারফত ওয়া- 
রেন হেস্টিংসকে চিঠি পাঠান। ১৭৭৪ খপ. ?তাঁন 
ঈস্ট হীশ্ডিয়া কোম্পানণর প্রাতাঁনীধরূপে লাসায় 
ফেরেন। তিব্বত কূটনীতিক প্রাতানাধ, বাঁণক ও 
তীর্থযার্ীদের আশ্রয়ের বাবস্থা করার জন্য তাশখ 
লামার কাছ থেকে অনুরোধ এলে হেস্টিংস হাওড়ার 
ঘুষুঁড়তে ১০০ ঘা ও ৫০ 'বঘার দুশট সংলগ্ন 

বন্দোবস্ত করে দেন। এখানে পৃরাণ 'গারির 
তত্বাবধানে এবং পাণ্টেন লামার অর্থানুকূল্যে 
৯৭৮০ খন, ভোটবাগান মঠ প্রাতান্ঠত হয়। 
হোষ্টংস এর আগে তাশশী লামা ও পুরাণ 'গাঁরর 
মারফত 'পাঁকংয়ের চীন সম্রাটের সঙ্গে যোগাযোগ 
করেন। সম্ভবত ১৭৭৯ খ্াশম্টাব্দের সাঝামাঝ 
পুরাশ গিরি তাশশ লামার স্গো 'পাঁকং যান এবং 

[ ২৮২ ] প্রযোনদ দেব 

মূলত তাঁরই চেষ্টায় চীন সম্রাট ভারতের 'ফারতগ+ 
সরকারের কাছে এক পন্ন পাঠাতে মনস্থ করেন। 
পুরাণ 'গাঁর কর্তৃক 'লাখিত 'পাঁকং যাবার কাহনী 
ইংরেজীতে অনুদিত হয় ১৮০৮ খ,। ১৭৮০ 
খুশী, তাশী লামা বসন্ত রোগে মারা যান এবং 
পুরাণ গার তার মরদেহ নিয়ে লাসায় ফেরেন। 
১৭৮৩ খী. হেস্টিংস আবার পুরাণ গার ও 
স্যামুয়েল টার্নার নামে একজন পদস্থ সোনককে 
[তক্বতে পাঠান। পুরাণ গার শেষবার িক্বত যান 
১৭৮৫ খ্ী.। এরপর ভোটবাগান মঠে স্থায়ভাবে 
বসবাস করেন। হেস্টিংসের পর লর্ড কর্ন ওয়ালিস 
এবং স্যার জন শোরের আমলেও এই দশনামী 
সন্ন্যাসীর সরকারী মহলে প্রবল প্রভাব 'ছল। 'তব্বত 
ও চন সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ নেবার জন্য গভনর 
জেনারেলগণ ভোটবাগান মঠে যেতেন। তিব্বত 
মহলেও পুরাণ গার অত্যন্ত আস্থাভাজন 'ছিলেন। 
তাঁরই ব্যান্তত্বে ভোটবাগ।ন মঠ িব্বতী বাঁণক ও 
তাঁর্থযান্রীদের বড় কেন্জু হয়ে ওঠে । ভারতের বাজারে 
1তক্বতী সোনার চাহিদা ছিল। পুরাণ গার এই 
সোনা চালান ও রক্ষণাবেক্ষণ করতেন । ক্রমে ভোট- 
বাগান মঠের সোনার খবর অনেকের কানে যায়। 
১৭৯৫ খুশী. এক রাতে ডাকাতরা মঠ আক্রমণ করলে 
পুরাণ গার কয়েকজন সন্ন্যাসী নিয়ে প্রাতিরোধ 
করতে গগয়ে সড়াঁকর আঘাতে প্রাণ হারান। পরে 
এই ডাকাতদের চারজন ধরা পড়ে এবং মঠ প্রাঙ্গণেই 
তাদের ফাঁস হয়। এই মঠে পুরাণ গার মহান্তের 
সমাধির উপরের পিতলের প্রীতষ্ঠালাপটি থেকে 
জানা যায় যে ১৭১৭ শকাব্দে বা ১২০২ বঙ্গাব্দের 
২৩ বৈশাখ মে ১৭৯৫) এটি 'নার্মত হয়েছিল । 
[১৭,১৮] 

প্রঘোত্তম দাস। কুমারহত্র-হাঁলশহর-_ চব্বিশ 
পরগনা । সদাঁশব। একজন পদকর্তা ও 'নিত্যা- 
নন্দের ভন্ত। তাঁর ভান্ততে মুগ্ধ হয়ে বহু ব্রাহ্মণ 
তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তান পুরুষযোত্তম 
পণ্ডিত নামেও খ্যাত ছিলেন। 1১৯] 

প্র্ঘোত্তম দেব। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর 
মধ্যে ব্যাকরণ-রচায়তা এবং কোষগ্রল্থের রচাঁয়তা 
হিসাবে দু'জন বৌদ্ধ পৃরুযোস্তমের নাম পাওয়া 
যায়। কিন্তু এই দুই পরুযোস্তম এক ও আভন্ন 
দি না সঠিকভাবে নির্শশত হয় নি। তাঁর রচিত 
শ্রেম্ঠ কোষগ্রন্থ পন্নকাণ্ডশেষ অমরকোষের সম্পূরক 1 
পাঁণান ব্যাকরণ আশ্রয়ে রাঁচত "ভাষাবৃণ্তি, গ্রল্থাটিও 
উল্লেখষোগা। অন্যান্য গ্রন্থ : হহারাবলণী”, ববর্ণ- 
দেশনা', শন্বর্পকোষ, এএকাক্ষরকোষ'। এ ছাড়াও 
কোন কোন পাঁণ্ডিতের মতে ন্জঞাপক-সমুচ্চয় ও 
নউশাঁদ বাত গ্রল্থ দুূপটও তাঁর রচিত [১,৬৭এ 



প্রুষোত্তম বদ্যাবাগণশ 

প্রুধোত্তম বিদ্যাবাগণীশ। পিতা জগন্নাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, কুশারী। তাঁর অধস্তন যম্পুরুষ পণ্চানন 
ঠাকুর জোড়াসাঁকো ও পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাঁড়র 
প্রতিষ্ঠাতা । 'তাঁন প্য়োগরত্রমালা”, "মীন্তীচন্তা- 

করেন। প্রবোধ-প্রকাশ' নামক গ্রন্থের রচাঁয়তা বল- 
বাম তাঁরই পূত্র। [১,৮৭০] 

পুরুষঘোত্তম মিশ্র [সিম্ধান্তবাগণীশ। কুলিয়া-_ 
নবদ্বীপ । গঞ্গাদাস। ১৬ বছর বয়সে বৃন্দাবনে 
ধগয়ে গুরুদত্ত প্রেমদাস নামে পাঁরাচিত হন। গোঁবন্দ- 
জশর মান্দরের পূজারী 'ছিলেন। কয়েক বছর 
বন্দাবনে থেকে দেশে ফেরেন। ১৭০৮ খী. কাঁব- 
কর্ণপুরের “চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকটির পদ্যানুবাদ 
এবং ১৭১২ খু. 'বংশশীশিক্ষা” গ্রন্থ রচনা করেন। 
অন্যান্য গ্রল্থ : “আনন্দ ভৈরব", 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়- 
কৌমুদটী” প্রভতি। [১,২০] 

প্ীলনচন্দ্র ঘোষ (2- ২২.৪.১৯৩০) গোঁসাই- 
ডাঙ্গা- চট্টগ্রাম । জগৎচন্দ্র। ১৮ পাপ্রল ১৯৩০ খখ. 
ট্রগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে অংশগ্রহণ করেন। ২২ 
এপ্রল জালালাবাদ পাহাড়ে 'ব্রাটশ সৈন্যের সঙ্গে 
সংগ্রামে আহত হয়ে এ দিনই মারা যান। [৪২,৯৬] 

পাাঁলনাবহারী দাস €২৪.১.১৮৭৭ - ১৭.৮. 
১৯৪১৯) লোনাসং_ ফাঁরদপুর। নবকুমার। ১৮৯৪ 
খু, ফরিদপুর জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ 
করেন। বি.এ. পড়বার সময় ঢাকা কলেজের বিজ্ঞান- 
বিভাগের ল্যাবরেটরীতে আযাসিস্ট্যান্ট ও পরে 
ডেমনস্ট্রেটর হন। কাঁলকাতার সরলাদেবীর আখড়ার 
অনুকরণে ১৯০৩ খুশ. নাগাদ গতাঁন 1িকাটহলশতে 
একটি আখড়া স্থাপন করেন। ১৯০৬ খা. ঢাকায় 
শ্রীরামপূরের বিখ্যাত লাঠিয়াল ওস্তাদ মূর্তাজা 
সাহেবের কাছে ছোট লাঠি ও তরবার খেলা শেখেন। 
১৯০৬ খী, পি. মিন্লের কাছে বিপ্লবী মন্দ 
দীক্ষিত হন এবং ঢাকায় অনুশীলন সাঁমাতি সংগঠিত 
করে লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, কুচকাওয়াজ ও 
কাম যুদ্ধের মাধ্যমে তরুণদের উৎসাহিত করে 
তোলেন। ১৯০৭ খু. থেকে ১৯১০ খু. পর্য্তি 

অনুশীলন দলের সর্বাধনায়কের দায়ত্ব বহন 
করেন। ১৯১২ খুস. রাজনোতিক যড়ষল্্ মামলায় 
দণ্ডিত হয়ে ৭ বৎসরের জন্য আন্দামানে প্রেরিত 
হন। ১৯২০ খর, মহাত্মা গান্ধীর আঁহংস 
আদর্শের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিস্লবের আদর্শ প্রচারের 
উদ্দশ্যে ভারতসেবক সম্ঘ গঠন করেন। ১৯২২ 
খুশ. ভারতসেবক সঙ্ঘ ভেঙ্গে দিয়ে ব্যবহারিক 
রাজনশাতি থেকে অবসর নেন। ১৯২৫ খু. কাঁল- 
কাতা বিদ্যাসাগর স্ট্রণটে বঙ্গীয় ব্যায়াম সমিতি ও 
আখড়া স্থাপন করে লাঠি, ছোরা প্রভৃতির খেলা 

[ ইশ ] পৃরণচাঁদ নাহার 

শেখাতে থাকেন। এইসব খেলার বৈজ্ঞানিক 'শিক্ষা- 
পদ্ধাত-সম্বন্ধীয় পুস্তকও রচনা করেন। অন্যান্য 
কয়েকাট আখড়াতেও এঁ সব খেলা শেখাতেন। 
ব্যায়াম সামাতির মাঠেই অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত 
হয়ে মারা যান। [৩,৫,১০,২৬,৯১,৯২] 

পীলনাবহারী মুখোপাধ্যায় (১-১৯২৬) 
ঢাকা। রাসাবহারশী। বিপ্লবী দলের সভ্য 'ছিলেন। 
১৯১৭ খুন. ধরা পড়ে সাত বছর জেল খাটেন। 
ছাড়া পাবার পর কুমিল্লায় অন্তরীণ থাকা কালে 
মারা যান। 1৪২] 

পুলনাবহারশ সরকার (২৮.১১.১৮৯৪ - ১৪. 
৭.১৯৭১) কাঁলকাতা । বসন্তকুমার। বৈশ্লোষক ও 
খানজ রসায়নে আভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক। পিতার স্থায়শ 
বাসস্থান মোদনাপুরের তমলুক থেকে বাঁত্তসহ 
প্রবোশকা এবং কাঁলিকাতা প্রোসডেল্সপ কলেজ 
থেকে বি.এস-সি. এবং এম.এস-স. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হন। এখানে শহন্দু ছান্রাবাসে' তাঁর সতীর্থ ছিলেন 
মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ 
এবং জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখাজশি। ১৯১৬ খ্শী, কাঁল- 
কাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে রসায়ন 
ভাগের অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন এবং গবে- 
ষণার কাজও শুরু করেন। ১৯২৫ খা, 'ঘোষ 
ট্রাভোলং ফেলোশিপ” নিয়ে তিন ইউরোপে যান 
এবং প্যারসের সোরবন 'বশ্বাবদ্যালয়ে গবেষণা 
করতে থাকেন। স্কানাভয়াম, গাডোলিয়াম এবং 
ইউরোপ্পিয়ামের ওপর তাঁর কাজের কৃতিত্বের স্বীকাতি- 
স্বরূপ তান "স্টেট ডন্তরেট অফ ফ্রান্স” লাভ 
করেন। ১৯২৮ খন. দেশে ফিরে পর্বপদে যোগ 
দেন। ১৯৪৬ খী, ঘোষ অধ্যাপক এবং ১৯৫২ 
খু. রসায়ন 'বভাগের প্রধান পদে উন্মীত হন।' 
১৯১৬০ খ, এ পদ থেকে অবসর-গ্রহণ করলেও 
গবেষণার কাজ চালিয়ে গেছেন। তান ৪০1টরও 
বেশ ভারতীয় খাঁনজ পদার্থের রাসায়নিক উপা- 
দান বার করে তাদের রাসায়ানক সংকেতও নির্ধারণ 
করেছেন। তেজস্ক্লয়তা এবং ভূতাত্বক বয়স বার 
করার কাজে তাঁকে অন্যতম পাঁথকৃৎ বলা যায়। 
তান আতপ চাল, মসুর ডাল প্রভীতি সাধারণ খাদ্য- 
বস্তু বিশ্লেষণ করে তাদের মৌিক উপাদান দৌখিয়ে- 
ছেন। ১৯৩৮ খএখ. ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 

রসায়ন শাখার সভাপাঁত এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট 
অফ সায়েন্সের ফেলো ছিলেন । পিতামহ জাঁমদার 
যাদবচন্দ্রের নামানুসারে কলিকাতার দাক্ষণের এক 
অংশের নাম যাদবপুর রাখা হয়েছে। [১৮] 

পৃূরণচাঁদ নাহার €১৬.৫.১৮৭৫ - ৩১৫, 
১৯৩৬) আজিমগঞ্জ_মৃর্শিদাবাদ। সেতাবচাঁদ 
ধবাশিন্ট সাহিত্যিক ও প্ররতাত্িক। প্রেসিডেল্সী 



পণেচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

কলেজ থেকে গব.এ. ও বি.ঞএল. এবং ১৮৯৮ খুনি, 
এম.এ. পাশ করেন। বাঙলার জৈন সম্প্রদায়ের 
মধ্যে তাঁনই প্রথম এম.এ. । বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ 
করে শিজ্প, ভাস্কর্য, মুদ্রা, পুস্তক ও পাক্ডুলাপ 
সংগ্রহ করে এক পুরাতত্ব মিউঁজয়ম প্রতিষ্ঠা 
করেন। ভান্ডারকার প্রাচ্যাবদ্যা সংসদের আজীবন 
সদস্য, বারাণসী হিন্দু বিশ্বাবদ্যালয় পাঁরচালক 
সভায় ভারতখয় জৈন শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের প্রাতি- 
নাধ, ১৯৩২ খুশী, আজমশীরে অন্াষ্ঠত অসওয়াল 
মহাসম্মেলনের প্রথম সভাপাঁতি এবং শিক্ষা পাঁরষৎ, 
এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঞ্গল, বঙ্গীয় সাহত্য 
পারষৎ, প্রাচ্য বিদ্যা পাঁরষৎ প্রভৃতির সভ্য িলেন। 
তাঁর রাঁচত বহু গ্রন্থের মধ্যে জৈন অনুশাসন 
লাঁপ” 0৩ খণ্ড) ভারতীয় ইতিহাসের এক অমূল্য 
সম্পদ । [১১৪,১৪৬] 

পৃণশচন্দু চট্টোপাধ্যায় (১৮৪৮ - ১৯২২) কাঁঠাল- 
পাড়া-চব্বিশ পরগনা । যাদবচন্দ্র। বাঁঙ্কমচন্দ্রের 
অনুজ । উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী পূর্ণচন্দ্র বাঁঞ্কম- 
চন্দ্রের সাহত্য-সাধনার সহকর্মী এবং 'বঙ্গদর্শনে'র 
প্রথম প্রকাশ থেকেই নিরলস কর্ম ছিলেন। রাঁচিত 
উপন্যাস : "শৈশব সহচর” ও “মধূমতশ”। [১] 

পর্ণচন্দ্র দাস €(১.৬.১৮৮৯-৪.৫,১৯৫৬) 
সমাজ-ইশিবপূর- ফাঁরদপুর। কাশীনাথ। প্রখ্যাত 
বিপ্লবী নেতা'। ১৯১০ খুশী. মাদারীপুর হাই স্কুল 
থেকে ম্যাষ্ট্রক পাশ করে কাঁলকাতা বঞ্গবাসণ 
কলেজে পড়ার সময় ?বপ্লবা কাজের প্রেরণায় কলেজ 
ছেড়ে দেন। ফিছুদন পর মাদারীপুরে নিজস্ব 
একটি 'বিশ্লব দল গঠন করেন। ১৯১৪ -১৫ 
থী, তান বাঘা যতখনের সঙ্গে কাজ করেন। 
বালেশ্বরের ঘ্রেনযুদ্ধে বাঘা যতশনের ৪ জন পাশর্ব- 
চর তাঁরই দলের কর্মী 'ছলেন। ১৯১৩ খ্ঃশ. 
ফাঁরদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হন এবং গিছু- 
দিন পর ম্যান্ত পান। কিন্তু ১৯১৪ খু, ভারত- 
রক্ষা আইনে ধৃত হয়ে ১৯২০ খ্খ. পর্যন্ত জেলে 
আটক থাকেন। পরে তান সুভাষচন্দ্রের নবগঠিত 
ফরওয়ার্ড রকের সঙ্গে য্ম্ত হন এবং ১৯৪০ খু. 
পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৪৬ খশ, মাীন্ত পান। 
দেশাবভাগের পর রাজনশীতি ত্যাগ করেন এবং কঁজি- 
কাতায় উদ্বাস্তু প্নর্বাসন বোের সদস্য হয়ে 
বাস্তুহারাদের কল্যাণে তৎপর হন। বাঁলগঞ্জে সবোধ 
নামে এক প্রান্তন বিস্লবীর ছুরিকাঘাতে তাঁর মৃত্যু 
'ঘটে। [৩১১০,১২৪] 

পৃশশ্চজ্দ্র দে (১০.৮.১৮৫৭ - ১৮,১০,১৯৪৬) 
ভদ্রকালী--হুগলশ। প্রোসিডেল্সপী কলেজ থেকে 
বিএ. পাশ করে বাভল্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পর 
আশুতোষ কলেজে অধ্যাপনা করেন। বহ্ সংস্কৃত 

[ ২৮৪ ] পূশশচল্দ্র মুখোপাধ্যায় 

উদ্ভট কাঁবতা সংগ্রহ ও বঞ্গানুবাদ করে “উদ্ভট. 
সাগর” উপাঁধ পান। তাঁর রাঁচিত গ্রল্ঘ : “উদ্ভট. 
শ্লোকমালা', 'উদ্ভটসমদদ্র', প্তবসমদদ্র'* প্রশ্নোতর- 
মাঁণরত্বমালা', “মোহমনদ্গর, ও 'মোহকুঠার, এবং 
সম্পাঁদত গ্রন্থ : "মহাভারত", “কৃত্তিবাসী-রামায়ণ, 
'পান্ডবগণশতা' ও “উপক্রমাঁণকা' ব্যোকরণ)। 1[8,৫] 

পূ্পচ্দ্র মখোপাধ্যাক্স (?- ১৮.৪.১৩২০ ব.)। 
খ্যাতনামা প্রত্রতাত্বক। ১৮৬৮ খশ, সোদপুর 
1বদ্যালয় থেকে প্রবোশিকা পাশ করার পর আর্থক 
অসচ্ছলতার দরুন পড়া বন্ধ রেখে কিছুকাল সাঁহতা- 
চর্চায় রত থাকেন। এরপর লক্ষেবীতে গিয়ে ক্যানং 
কলেজে ভার্ত হন। এ সময় ভারতবর্ষের দুদ্দশা 
দেখে এক ওজস্বী মহাকাব্য রচনা শুরু করেন। 
রচনা শেষ না করেই দেশের লস্তপ্রায় শিল্প পুন- 
রুদ্ধারকজেপে 41০10119]  1001010৬/ 13156079, 

[১601)19 2170 4৯1০1)105010016" গ্রন্থ সঙ্কলন করেন 

এবং এই গ্রল্থ সঙ্কলনের জন্য 'নজেই চিন্রা্কন 
শেখেন। ইতিমধ্যে এফ.এ. পাশ করেন কিন্তু ১৮৭৩ 
খ্ী. বি.এ. পরণক্ষায় অকৃতকার্য হন। চাকার জীবনে 
প্রথমে একজন সাহেবের অনুগ্রহে একাঁট সামান্য 
চাকার পান এবং পরে ১৮৮২/৮৩ খড়, তৎ- 
কালশন ছোটলাট স্যার আ্যালফ্রেড লায়েল তাঁকে 
সরকারের আঁকিওলাজস্ট িনযুন্ত করেন। এই 
পদে থাকা কালেই 'তাঁন পুরাতত্তের প্রাত আকৃষ্ট 
হন। কিন্তু বাভন্ন চক্রান্তের ফলে আঁকিওলাজস্টের 
পদ ত্যাগ করে ্পিডাবাঁলউ.ড.-তে যোগ দিয়ে 
ঝাল্সী যান। সেখানে লালতপরে পুরাতত্বের মূল্য- 
বান 'নদর্শনসমূহ আঁবিজ্কার করেন। এখানেও 
চক্রান্তের ফলে তাঁর পদচ্যাত ঘটে। তখন বঙ্গের 

কাতায় বঙ্গীয় পূরাতত্বাধ্যক্ষ 'নিযুন্ত হন এবং মগধ, 
মাথলা ও গাঁড়শার প্রত্বতত্ব বিষয়ে অনুসন্ধান 
করে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন। তাঁরই প্রচেষ্টার 
ফলে ইম্পারয়্যাল মিউাঁজয়মের আর্কিওলাজক্যাল 
গ্যালারী দ্বিগুণিত হয়। এরপর 'পি.ডাবাঁলউ,ড. 
সেক্রেটারিয়েটে চাকার নিয়ে বুন্দেলখস্ড রাজ- 
বাঁড়র অনুকরণে স্থানীয় 'বদ্যালয়ের ও ঝাল্দসী 
হাসপাতালের নকশা তৈরশ করেন। ১৮৮৭ - ৮৮ 
খুব. বৃন্দেলখণ্ডে চান্দেলণয় প্রত্থতাত্বুক নিদর্শনাঁদ 
আঁবজ্কার করে ছবিসহ বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করেন। পরে তান কাঁলকাতা যাদঘরের পুরা- 
তত্তবাধ্যক্ষ হয়োছলেন। ১৮৯১৯ - ৯৪ খুশী, বিহার 
ও গুঁড়শার পুরাতত্ব বিভাগে কাজ করেন। ১৮৯৭ - 
৯৮ খী, পাটনায় প্রাচীন পাটলিপুত্রের অন্ু- 
সম্ধানে খনন-কার্ধাঁদ চালান। পাটালপত্র বিষয়ে 
তাঁর রিপোর্টে সম্রাট অশোক সম্বন্ধে বহু এ্রীতি- 
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হ/সক তথ্য জানা যায়। তান প্রমাণ করেন যে, 
অশোকের সময় খঃষ্টপূর্ব ২৭০ নয়-- খুপজ্ট- 
পূর্ব ৩২৫ এবং মৌর্য চন্দ্রগৃপ্ত গ্রাকদের 92- 
07509185 নয়, অশোকই 98079০09105 'ছলেন। 

১৮৯৯ খী. প্দনর্বার লক্ষেশোয়ে সরকারা আঁক্- 
লাঁজস্ট পেবপদ) নির্বাচিত হয়ে হীতিহাসবার্ণত 
প্রান কপিলবস্তু নগর আবজ্কারের জন্য তান 
নেপাল যান। গোরক্ষপযরের কাছে তাঁলবার উত্তরে 
দতলারাকোটে কাঁপলবস্তুর স্থান 'নর্ণয় করেন 
এবং রুমিনদেই নামক স্থানে বুদ্ধদেবের জল্ম- 
স্থানের অনুসন্ধান পান। পরের বছর সরকার তাঁর 
নেপাল রিপোর্ট িন্রসহ ম্াদ্ুত করেন। তান 
বহু প্রাচীন মুদ্রা, অলঙ্কার, মলয় ও প্রস্তর মর্ত 
প্রভৃতি নানাপ্রকার পু্রাত্ত্ব-বিষয়ক দ্রব্যাদও সংগ্রহ 
করোছিলেন। তাঁর রাঁচত লক্ষে-বিষয়ক একটি গ্রল্থ 
মুদ্রিত হলেও প্রকাশিত হয় নি। 'ভারতীয়ম নামক 
একাঁট মহাকাব্যও তান রচনা করোঁছিলেন 
(১৮৭৬)। [৯] 

পূর্পণানন্দ পরমহংস ৫১৬শ শতাব্দী) কাঁট- 
হালি-ময়মনাসংহ । প্রকৃত নাম জগদানন্দ। পূর্ণা- 
নন্দ গুরুপ্রদর্ত নাম। তাল্লক সদ্ধপুরুষ। বক্গা- 
নন্দের কাছ থেকে তল্মলোন্ত পদ্ধাতিতে দীক্ষত হয়ে 
সাধনার দ্বারা 'সাদ্ধিলাভ করেন এবং কামাথ্যাপসঠের 
উদ্ধার সাধন করেন। রাঁচত তাল্তিক গ্রন্থাবলনী : 
'শস্তিক্রম”, 'শ্রীতত্ঁচিন্তামাণি', “শ্যামারহস্য', "্তত্বা- 
নন্দ তরাঙ্গণশ, প্রভাীতি। [১,২,২৫,২৬] 

পূর্শানল্দ ্বামী, মহারাজ (?- ২৭.৭.১৩৪৩ 
ব.) গুঠিয়া বারশাল। সেনবংশে জল্ম। শৈশব- 
কাল থেকেই আধ্যাত্মক ভাবাপন্ন 'ছিলেন। বি.এ. 
পাশ করে বিফুপুর, বাঁকুড়া প্রভাত স্থানে শিক্ষকতা 
করেন এবং 1ব,.এল. পাশ করার পর বাঁরশালের 
ভোলায় ওকালতি শুরু করেন। কিন্তু পরে ওকালাতি 
ত্াগ করে তপস্যার উদ্দেশ্যে হিমালয়ের পাদদেশে 
এক আশ্রমে যান। এখানে 'কিছাঁদন তপস্যার পর 
এগার” সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী বশুদ্ধানন্দজশী মহা- 
রাজের কাছ থেকে দীক্ষা নেন। 'সাঁদ্ধলাভের পর 
দেশে ফেরেন। শিষ্যদের কাছে তাঁর 'লাখত পন্রা- 
বল “বেদবাণণ” নামে তিনখণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। 
অন্যান্য গ্রন্থ : যোগ ও পারফেকসন ইংরেজ) 
এবং “পূর্শজ্যোতি' সেং্কৃত)। হষীকেশের শশবা- 
লয়, আশ্রম তাঁরই প্রাতিষ্ঠত। 1১] 

পূর্ণেন্দু) দক্তিদার (7 - ৯.৫.১৯৭১) ধলঘাট 
চন্দ্রকুমার। ছান্রাবস্থায় রাজনীতিতে 

প্রবেশ করে বপি.এস.-এর নেতৃস্থানীয় কর্মী 
ইন। তিনি মাস্টারদার সের্য সেন) নেতৃত্বে ১৮ 
এীপ্রল ১৯৩০ খ্্ী. চট্টগ্রাম অস্তাগার আরুমণে 

[ ২৮৫ ] পৃখবীশচন্তু রায় 

যোগ দেন এবং ধরা পড়ে দর্ঘকাল কারাদণ্ড 
ভোগ করেন। দেশ স্বাধীন হবার পর পূর্ববঙ্গ 
বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭০ খওখ, 
নর্বাচনে ন্যাপের ওয়াল) প্রাতীনাধ 'ছিলেন। 
দেশাঁবভাগের পরেও তাঁর আধকাংশ সময় জেলেই 
কাটে । সাহ'ত্যিক 'হসাবে খ্যাত ছিল । বাঁচত গ্রল্থ : 
স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্রগ্রাম 'কাবয়াল রমেশ শীল' 
ও “বীরকন্যা প্রীতিলতা” । তাঁর এক ভাই অস্মাগার 
আরুমণকালে শহীদ হন এবং অপর একজন দ্বশপা- 
ন্তাঁরত হয়েছিলেন। বাঙলাদেশের মযান্তযুদ্ধের সময় 
পাকিস্তানী সৈন্যদের কাছ থেকে রেহাই পাবার 
জন্য ভারত আভমুখে আসার সময় মারা যান। 
[১৬১৪২] 

পৃণেশ্দিনারায়ণ সিংহ, রাক্সবাহাদ;ক (১৮৬৯ - 
১৯২৩) কাঁন্দ-মুর্শদাবাদ। হরিদয়াল। ১৬ বছর 
বয়সে কান্দ রাজ হাই স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে 
হারের পাটনায় স্থায়ভাবে বাস করতে থাকেন। 
ক্রমে এম.এ. ও ল পাশ করে ১৯১১৮ খ;শ. পাটনা 
হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। হোম রূল 
আন্দোলনে সাক্রয় ছিলেন। ১৮৮৬ খী, কংগ্রেসের 
ধবতায় আধবেশনে বিহার থেকে অন্যতম প্রাতানাধ 
হসাবে যোগ দেন। পরে অসহযোগ আন্দোলনের 
[াবরোধতা করেন এবং কংগ্রেস থেকে দূরে থাকেন। 
তান পাটনায় প্রথম বার্ধক কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনশ 
সংগঠিত করেন । ব্যাঙ্ক অফ বিহারের তান অন্য- 
তম শ্রাতিম্ঠাতা-ডিরেক্রর ছিলেন। ১৮৯৫ খু, 
তাঁর প্রাতম্ঠত পাটনার আযংলো-স্যাংস্কট হাই 
স্কুল বতর্মানে তাঁর নামাঁষ্কিত। 'তাঁন পাটনা 'ব্ব- 
বিদ্যালয় গসিনেটের সক্রিয় সদস্য ও বাঁকপনর বালিকা 
1বদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঞাতাদের অন্যতম ছিলেন । বেদান্ত, 
দর্শন ও 1থয়োজাফতে পাঁণ্ডিত্য ছিল। ইংরেজশ 
ও বাংলায় তাঁর রাঁচত গ্রন্থ আছে। কাইজার-ই- 
হিন্দ স্বর্ণপদক লাভ করোছিলেন। 1১২৪] 

পৃথবীশচচ্দ্র রায় (১৮৭০ - ১৯২৮) উলপৃর 
- ফাঁরদপ্র। পূর্ণচন্দ্র। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের 
একজন 'বাঁশন্ট কর্মী 'ছিলেন। মধ্যপল্থী হলেও 
সরকার অবাবস্থাকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা 
করতেন। রাজনশীতি-বিষয়ক প্রবন্ধ ও সমালোচনা 
প্রকাশের জন্য ১৯০৫ খু. “দ ইন্ডিয়ান ওয়ালড, 
নামে একি মাদক পান্তুকা পেরে সাস্তাহক) 
প্রকাশ করেন। দশঘশদন "ভারত-সভা'র সম্পাদক 
ছিলেন। সুরেন্দ্ুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মাঁন্বাত্ব গ্রহণ 
করলে 'তাঁন কিছাদিন "দ বেঞ্গলণ" পান্িকা সম্পা- 
দনা করেন। বিখ্যাত মধ্যপল্থ নেতা দীনশা ওয়াচা 
ও মহামাত গোখলের বিশেষ বন্ধ ছিলেন। 
'গোখুলে স্মারক গ্রল্থাগার' স্থাপনের জন্য নিজের 
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মূল্যবান গ্রন্থাগারটি 'ভারত-সভা'কে দান করে- 
ছিলেন। দীর্ঘকাল ফাঁরদপুর সেবা সামাতির সভা- 
পাতি এবং উলপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রাতি- 
টার সময় থেকে ৯ বছর তার সম্পাদক 'ছিলেন। 
ইংরেজণ ভাষায় তাঁর রাঁচত গ্রন্থ : শদ পভার্ট 
প্ররেম ইন্ ইপ্ভডিয়া” ১৮৯৫)১ “এ নোট অন দি 
ইন্ডিয়ান সুগার িউাঁটিজ” 0১৮৯৯), “ইপ্ডিয়ান 
ফেমিনুস্ : দেয়ার কজেস্ আযান্ড ্ 
€১৯০১), পর্দ ম্যাপ অফ হীণ্ডয়া, ১৯০৪) ও 
“লাইফ এণ্ড টাইমস্ অফ সস. আর. দাস, 
€১৯২৭)। [১১৩] 

প্যারচরণ সরকার €২৩.১.১৮২৩ - ৩০.৯, 
১৯৮৭৫) চোরবাগান-_কাঁলকাতা । ভৈরবচন্দ্র। আদ 
নিবাস তড়াগ্রাম_ হুগলখ। শৈশবে 'িতৃহশন হয়ে 
অগ্রজ পার্বতীচরণ কর্তৃক পাঁলত হন। তান 
হেয়ার সাহেবের পটলডাঙ্গা স্কুলের এবং পরে 
হন্দ; কলেজের ছাত্র ছিলেন। ১৮৪৩ খ্ঃ. শিক্ষা 
শেষ করে হুগলশ স্কুলে শিক্ষকতার কর্মে ব্রতী 
হন। ১৮৪৬ -৫&৪ খন. বারাসত স্কুলের প্রধান 
শশক্ষক-রূপে খ্যাতিলাভ করেন। এখানে বালকা 
বিদ্যালয়, কাঁষি বিদ্যালয় প্রাতষ্ঠা ও কারগাঁর 'শিক্ষার 
বন্দোবস্ত করে প্রকৃষ্ট 'শিক্ষাবদরূপে পাঁরাঁচিত 
হন। এরপর কলুটোলা ব্রা স্কুলে প্রধান 'শক্ষক 
হয়ে ৮ বছর 'ছিলেন। প্রধানত তাঁরই প্রচেষ্টায় এই 
স্কুলের নাম পাঁরবর্তিত হয়ে “হেয়ার স্কুল হয়। 
৯৮৬৩ খু, তান প্রোসিডেল্সী কলেজের অস্থায়শ 
অধ্যাপক নিষুস্ত হন এবং ১৮৬৭ খী. এ পদে 
স্থায়ী হয়ে আমত্যু কাজ করেন। শুধু শিক্ষকতার 
মধ্যেই তান নিজের কর্মক্ষেত্র সীমত রাখেন 'ন। 
বাঙলার নবজাগরণেও তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। 
স্ঘশীশিক্ষা-প্রচারে একাধক বিদ্যালয় বোরাসত ও 
চোরবাগানে) স্থাপন করেন । 'বিধবা-ববাহ-প্রচারেও 
তিনি বিদ্যাসাগরকে সাহায্য করোছলেন। 'তাঁন 
কাঁষ বিদ্যালয়ে 'িজ্ঞান-শিক্ষার সৃষ্ঠু বন্দোবস্ত 
করেন। এ ব্যাপারে নবীনকৃফ ও কালশকৃষ মির 
তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। নারখ শ্রামকগণের 
সন্তানদের শিক্ষার জন্য তিনি কারগার বিদ্যালয় 
স্থাপন করেন এবং বেথুন স্কুলে মেয়েদের পাঠানোর 
জন্য র প্রভাবিত করেন। ১৮৬৬ খপ, 
তান সরকারণ সংবাদপন্ন "এডুকেশন গেজেট'-এর 
সম্পাদনার ভার গ্রহণ করোছলেন। কিন্তু ১৮৬৮ 
খন. পূববিজ্গ রেলপথে সঙ্ঘাটিত এক দুর্ঘটনার 
সত্য বিবরণ স্বীয় মন্তব্য সহ প্রকাশ করায় এই 
ব্যাপার নিয়ে সরকারের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য ঘটে 
এবং তানি উত্ত পদ ত্যাগ করেন। মদ্যপান [নিবারণের 
চেষ্টাতেও তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। এজন্য 

[ ২৮৬ ] প্যারণচাঁদ মনত 

১৮৭৫ খশ. তান "বঙ্গনয় মাদক নিবারণী সমাজ, 
প্রাতিষ্ঠা করেন এবং ওয়েল উইশার, ও শহতসাধক' 
নামে দু'খানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইডেন 'হিন্দ্ 
হোস্টেল স্থাপন তাঁর অন্যতম কাঁতিত্ব। শিশুদের 
ইংরেজ শিক্ষার সুবিধার জন্য তান দুশট ইংরেজ 
পুস্তক--785 9০91 ০ 2920)1185' এবং “56. 

০0180 3০9০৮ ০ £২520/885 লখোঁছিলেন। এই 

পুস্তক দহখাঁন একসময়ে খুব জনপ্রুয় হয়োছল। 
তাঁর অসমাপ্ত শেষ গ্রল্থ ১7706511155 01 21066177- 

[০1917০9 । এই শিক্ষাব্রতী মনশষীকে “706 4১10014 

০ 035 1295৮ বলা হত। [১,৩,৭,৮,২৫,২৬, 
৪৫৬১১২৪] 

প্যারীচাঁদ মন্ত্র (২২.৭.১৮১৪ - ২৩.১১. 
১৮৮৩) কাঁলকাতা । রামনারায়ণ। তাঁন িরোজও 
[শিষ্য-মণ্ডলশর একজন । 'হন্দু কলেজের ছান্র এবং 
বাঙলার নবজাগরণের অন্যতম নেতা প্যারশচাঁদদ বহ্- 
মুখী প্রাতিভার আঁধকারী 'ছিলেন। ক্যালকাটা পাব- 
লক লাইব্রেরশর গ্রল্থাগারকরূপে কাতিত্ব দেখান। 
পরে ব্যবসায়-বাঁণজ্যেও সাফল্য লাভ করেন। বাংলা, 
ফারসী ও ইংরেজ* ভাষায় তাঁর সমান দক্ষতা এবং 
ইংরেজশ ও বাংলা রচনায় বিপুল খ্যাতি 'ছিল। 
কাঁলকাতা-সমাজের প্রধানরূপে সকল জনাহতকর 
কাজের সঙ্গে যুস্ত ছিলেন । কাঁলকাতা 'বশ্বাঁবদ্যালয় 
গসনেটের সদস্য, পশু-ক্রেশণীনবারণী সভার সভ্য, 
বেখুন সোসাইটি ও 'ব্রীটশ হইাণ্ডিয়া সোসাইটির 
পেরে আসোসিয়েশন) অন্যতম উদ্যোস্তা ও সম্পাদক 

এবং জাস্টিস অফ 'দ পীস্ ছিলেন। ১৮৩৮ 
খু. জ্ঞানান্বেষণ সভার সম্পাদক হন। 'ইংলিশ- 

প্যার্ট্িয়ট', “ফ্রে্ড অফ ইপ্ডিয়া” প্রভাতি পাঁন্রকার 
নিয়ামত লেখক 'ছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
সমালোচনায় তাঁর রাচত “7705 22172117991 210 

ছ২5০১ প্রবন্ধাট আলোড়ন সাঁন্ট করে। গরীব 
চাষীর রক্ষাকবচ 'হসাবে 'তাঁন পণ্চায়েত ব্যবস্থার 
দাঁব করেন। কাষীবষয়ক আধানক জ্ঞান কৃষকদের 
মধ্যে প্রচারের জন্য আ্যাগ্রকালচারাল সোসাইটির 
সদস্য পদে থাকা কালে একাঁট অনুবাদ কাঁমাট 
স্থাপন করেন। এই কাঁমাঁট ভারতবর্ধীয় “কৃষি- 
1ববর়ক 'বাঁবধ সংগ্রহ' নামে পুস্তিকা প্রচার করে। 
প্ীলসী অত্যাচারের বিরুদ্ধেও তান প্রাতবাদ 
করেন ও অংশত সফলকাম হন। তাঁর সবচেয়ে 
কাতিত্ব রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় মহিলাদের 
1হতকরণ 'মাঁসক পান্রকা'র সম্পাদনা । এই পাত্রকায় 
ণটেকচাঁদ ঠাকুর” এই ছদ্মনামে প্রকাশিত তাঁর শ্রেচ্ঠ 
উপন্যাস "আলালের ঘরের দুলাল' ধারাবাহকভাবে 
প্রকাশিত হয়। ভাবে ও ভাষায় এই গ্রল্থ বাংলা 



প্যারীমোহন দাস 

সাহত্যে অনন্য। এটি একাধারে গল্প ও সমাজ- 
িন্র এবং আধূনিক বাংলা উপন্যাসের অগশ্রদূত। 
প্যারচাঁদ মন্ত্র এই গ্রল্যে চলাঁত কথ্যভাষা প্রয়োগ 
করে বাংলা ভাষার নূতন সম্ভাব্যতা আঁবচ্কার 
করেন। এই কথ্যভাষার নাম হয়োছল “আলাল 
ভাষা'। ইংরেজীতে অনাদত এই গ্রল্থাটির নাম 
"1176 90164 07114 1 এছাড়া তাঁর রাঁচিত “মদ 

খাওয়া বড় দায়” “যতকান্টৎ, “কাষপাঠ' গ্রন্থ- 
গুলিও িখ্যাত। ধর্মবিশবাসে প্রথমে ব্রাক্মভাবাপন্ন 
হলেও পরে থিওসাঁফর 'দকে ঝোঁকেন এবং 'পতা- 
মহ গঞ্গাধর প্রাতাত্ঠিত জোড়া গশবমাঁন্দরের 'বগ্রহ- 
সেবাও বজায় রেখোছলেন। তান স্বশীশিক্ষা-প্রচারে 
অগ্রণী, বিধবা-ববাহে উৎসাহী এবং শিশু ও বহু- 
বিবাহের বিরোধী ছিলেন। পাদ্রী লঙ্ তাঁকে 
“ডকেন্স অফ বেঞ্গল' বলতেন। [১,৩,৭,৮,২৫, 

স্কুলের আদর্শবাদী 
[শক্ষক (১৯০২ - ০৩) প্যারীমোহন পাঠ্যপুস্তকের 
বাইরে ইতিহাস শিক্ষা দেবার চেস্টা করতেন। 
ইংরেজ-প্রভাবিত প্রচালত পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে 
বলতেন, 40158177 1010501% ৬/1)91 9০90. 19911) 

1975; আর বলতেন, “পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আভি- 
শাপ--০8100181 0০০01190৩9৮ নিজেদের সংস্কাতি 

হাঁরয়ে ফেলা'। অক্ষয় মৈন্রেয়ের ণসরাজদ্দৌলা+, 
দেউস্করের ণঝান্সীর রাণশ', “বাজীরাও+, “দেশের 
কথা”, ১৪615-র 46521758010 016 1106 73110151) 

[7010116 হ২09৮-এর 47106 00৬10 0? 006 

8110 0115৩”, 10716 0 142220111” রজনণ 

গুপ্তের শসপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস” এবং হেম- 
চন্দ্র, মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথের বাছা বাছা রচনা 
[তান ছাদের পড়াতেন । এ ছাড়াও ছিল “02111755 

01 1010 0072910 রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের 
জীবনঈ এবং বিবেকানন্দের পন্নাবলশ। ছান্নদের 'নয়ে 
দল গড়ে সমাজসেবা করতেন । তাঁর ছান্র 'বপ্লবণী 
যাদুগোপাল সশ্রদ্ধ চত্তে তাঁর কথা 'লখেছেন। 
ব্জেন শশল, 'বাপন পাল, মনোরঞ্জন গৃহঠাকুরতা 
প্রভীতর সঙ্গে তাঁর বন্ধৃত্ব ছিল এবং রামানন্দ 
টট্রোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘাঁনম্ঠ পাঁরচয় 
ছিল। [৯২] 
. দেববর্দা (১৮৮৫ ?- ১৯২৫) 
ত্রিপুরা । কলিকাতা প্রোসডেল্পণ কলেজ থেকে 
বি.এস-ি. পাশ করে বোটানিক্যাল সাভেিভাগের 
সহকার নিষুন্ত হন। তাঁর রচিত বহু প্রবন্ধ 

ভারতবর্ষ”, “কৃষক: প্রস্ভীতি দেশশ ও বদেশ' পান্রকায় 

1 ২৪৭ ] প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় 

প্রকাশিত হয়েছে । 'তাঁন নিজ ব্যয়ে পাহাড়ে জঙ্গলে 
ভ্রমণ করে নানাপ্রকার ডীদ্ভদের বহু নমুনা সংগ্রহ 
করেন এবং কছু সংগৃহীত নমুনা সরকারকে উপহার 
গদয়ে প্রশংসা লাভ করোছলেন। 'তাঁন লন্ডনের 
লিনিয়ান সোসাইটি ও রয়্যাল এঁশয়াঁটক সোসা- 
ইটি এবং আমোরকার জেনেটিক আসো পসিয়েশন 
প্রভীতর সভ্য ছিলেন। ব্রিপুরার কৈলাসহর উপ- 
াবভাগের অন্তর্গত উনকোটশ-তীর্থ সম্বন্ধে একটি 
পীস্তকা প্রণয়ন করেন। এ ছাড়াও ত্রিপুরা রাজ্যের 
উীদ্ভদ্ সম্বন্ধে একটি বৃহ গ্রশ্থ রচনা শুরু 
করোছলেন, 'কল্তু তা সমা্ত করার পূবেই তাঁর 
মৃত্যু হয়। [১] 

প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী) 
উত্তরপাড়া-__হুগলখ। 'সপাহশ বিদ্রোহের ১৮৫৭) 
তিন চার বছর পূর্বে কাশী যান এবং সেখান 
থেকে মুল্সেফব পরীক্ষা পাশ করে এলাহাবাদের 
মঞ্জনপুরের মুন্সেফ হন। এই সময়ে িসপাহশ 
দ্রোহ শুরু হলে তান অধখনস্থ লোকজন নিয়ে 
এবং কাঁতিপয় ক্ষাতগ্রস্ত জাঁমদারকে স্বপক্ষে এনে 
একটি সৈন্যদল গঠন করেন। এই সৈন্দলের সাহায্যে 
যুদ্ধ করে বিদ্রোহ দলপাঁতি ধাখল সং এবং আরও 
কয়েকজন বিদ্রোহ সর্দারকে নিহত করেন। ফলে 
বিদ্রোহীরা আর কখনও যমুনা নদশ পার হতে 
সাহস পায় ?ন। এই জয়ের সময় তাঁর বয়স ছল 
মানত ২২ বছর। এই কাজের জন্য তান "যোদ্ধা 
মুনসেফত (518100005 8191517) নামে খ্যাত হন 

এবং তৎকালীন বড়লাট লর্ড ক্যানং কানপুর 
দরবারে বহুমূল্য খিলাত ও জায়গর প্রদান করে 
তাঁকে সম্মানত করেন। এ ছাড়াও রাজভাঁন্তর পুর- 
স্কার হিসাবে ডেপুটি কালেন্টরের পদ পান। ১৮৬৬ 
খপ, এলাহাবাদে হাইকোর্ট প্রাতম্ঠিত হলে 'তাঁন 
ওকালাতি শুরু করেন। কাশীরাজ সরকারের অনৃ- 
মোদনক্রমে স্বীয় জামদারণর ভার তাঁর ওপর অর্পণ 
করেন। £তাঁন 'মউর সেন্ট্রাল কলেজ স্থাপনের 
অন্যতম প্রধান উদ্যোন্তা ছিলেন। তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে 
জনসাধারণ কর্তৃক সংগৃহীত অর্থ দ্বারা প্রাত 
দু'বছর অন্তর স্থানীয় কলেজের পদার্থাবদ্যার 
শ্রেম্ঠ ছান্কে একটি স্বর্ণপদক পুরস্কার দেবার 
ব্যবস্থা হয়। [১২] 

প্যারমোহন মুখোপাধ্যান্স (১৭.৯.১৮৪০ - 
১৬.১.১৯২২) উত্তরপাড়া- হুগলশ। জয়কৃ্ণ। 
জমদার বংশে জল্ম। কাঁলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয় থেকে 
১৮৬৪ খুখ, এম.এ. এবং ১৮৬৫ খুখ, বি.এল, 
পাশ করে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালাত করেন। 
১৮৭৯ খ্যাঁ. বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য এবং 
১৮৮৪ ও ১৮৮৬ খে. ভারতশয় ব্যবপ্থা-পারিষদের 
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মনোনীত সদস্য হন। ১৮৮৫ খু, 80891 
75892805 7841)' [বাধবদ্ধ হবার সময় তান জাঁম- 
দার ও রাজস্ব-বিষয়ক জ্ঞানের পরিচয় দেন। 
১৮৮৭ খু, একই দিনে 'রাজা” ও শস.এস.আই 
উপাধি পান। 'নব্রাটশ ইণ্ডিয়ান আসোসয়েশনের 
সঞ্গে ঘনিষ্ভভাবে যুক্ত ছিলেন এবং িছনাদনের 
জন্য তার কর্মসচিব ও সভাপাঁত হয়েছিলেন । দ্বতাঁয় 
জাতশয় সম্মেলনে ১৮৮৫) তাঁর সাক্ুয় ভূমিকা 
ছিল ও সম্মেলনের পক্ষ থেকে জাতীয় কংগ্রেসের 
জল্ম উপলক্ষে অভিনন্দন জানান। ১৯০৫ খুখ. 
ঈবদেশী আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। 
রাজনপাঁতিতে তানি মধ্যপল্খী গিছলেন। [১,৩,৫) 

৭১৮১২৫,২৬] 

প্রকাশচল্দ্র দত্ত (৩০.১০.১ ৮৭১৯ - 2) বহহবাজার 

--কলিকাতা। নরেশচন্দ্র। মাতা- সপ্রাসদ্ধ মাহলা 
কবি গিরীন্দ্রমোহনী দাসী । জেনারেল আযসেম্- 
বিজ ইনৃস্টিটিউশনে তিনি 'ব.এ. পড়েন। বোরণশ 
হোঁমওপ্যাথক ওষধালয়ের ম্যানেজাররূপে তাঁর 
কর্মজশবন শুরু । পরে সার জর্জ ওয়াটের অধীনে 
তিনি কলিকাতা যাদ্ঘরের ইকনামক সেকশনের 
ও ভারত গভর্নমেন্টের ইকনাঁমক রিপোর্টারের 
অফিসের গ্রন্থাধ্যক্ষ নিষুন্ত হন। মানবজাতিতত্বীবিদ্ 
বব. এ. গুপ্তের অধশনে িছাুঁদন কাজ করেন। 
বন্দেমাতরম্ 'প্রণ্টার্স আযন্ড পাবাঁলশার্স কোং-এর 
সেক্রেটারী ও 4170191) 91101) পাত্রকার সম্পা- 

দক 'ছিলেন। ২515 2170 ২৪5০ পত্রের পাঁর- 

চালক ও একাঁট প্রেসের অধ্যক্ষ 'হসাবেও তান 
কাজ করেন। বহু বাংলা সামায়ক পাত্রকার সঙ্গে 
বিভিন্ন সময়ে বিশেষভাবে সংশ্লম্ট 'ছিলেন। কুঁড় 
বছর বয়সে 'ভারতাঁ'র সম্পাদনার ভার পান। 'তাঁন 
তাঁর মাতাকে 'জাহবণ' পা্রকা পাঁরচালনায় 'বশেষ- 
ভাবে সাহাষ্য করেন। ইংরেজী ও বাংলা গদ্য এবং 
পদ্য রচনায় তাঁর অসাধারণ দক্ষতা 'ছিল। পন্ন- 
সাহত্যরচনা (015191919 /0008) প্রণালীতে 
[সিম্ধহস্ত ছিলেন । 416 0105 বলেও তাঁর খ্যাতি 
ছিল। আভনয়-নৈপুণ্যের মধ্য দিয়েও তাঁর বহু- 
মৃখশ প্রাতভার পাঁরচয় পাওয়া যায়। 'সঞ্গশত 
সমাজে'র রঞ্গমণ্ে শেক্সপীয়রের নাটকে ও রবাীন্দ্- 
নাথের "গোড়ায় গলদ' নাটকে তাঁর আঁভনয় বিশেষ 
প্রশংসা লাভ করে। সুবল মিন্তরের আভিধানের চতুর্থ 
সংস্করণের সম্পাদন ও প্রকাশ তাঁরই . তত্বাবধানে 
হয়। রাঁচত গ্রল্থ : 'অপাঁরচিতের পনর”, 'পণ্চমুখ, 
প্রভাতি। [১৪৯] 

প্রকাশানল্গ স্বাদ (১৮৭৪ -?)। পিতা আশু- 

[২৮৮ ] প্রন্জানানল্দ সরদ্বতখ 

প্রকাশানন্দ' নাম প্রাপ্ত হন। সম্গ্যাসগ্রহণের পর 
িছুকাল তিনি মায়াবতীর উত্তরে পর্বতগ্হায় 
অজগরবৃত্ত অবলম্বন করে ধর্মসাধনায় মগ্ন 
ছিলেন। ১৯০৬ খ্ী. বেদাল্ত প্রচারের জন্য আমে- 
'রিকা যান। তান সান্ফ্রান্সিস্কোর ীহন্দু 
মান্দিরের ও শান্তি মান্দরের অধ্যক্ষ এবং "৬০1০০ ০1 
7155০012)" পান্রকার সম্পাদক 'ছলেন। 1২৫,২৬] 

প্রগল্ভাচার্য আনু. ১৯৪১৫ -?)। অপর নাম 
শুভত্কর। শান্ডিল্যগোরীয় বারেন্দ্র শ্রেণীর ন্রাক্ষণ। 
পিতা নরপাঁতি মহামিশ্র প্রগল্ভের ন্যায়গুর, অনু- 
ভবানন্দ তাঁর বেদান্তের অধ্যাপক এবং জ্ঞানানন্দ 
তাঁর পরমগুরু 'ছিলেন। কাশীতে অধ্যয়ন সমাপ্তির 
পর তিনি অধ্যাপনা ও বহন? গ্রল্থ রচনা করে যথেষ্ট 
খ্যাতিমান হয়েছিলেন। তাঁর গ্রল্থ-রচনাকাল আনু, 
১৪৫৬০ - ৭০ খএশ.। পদ্মনাভ 'মশ্র বহস্থলে তাঁকে 
পক্ষধরের প্রবল প্রাতপক্ষরূণপে বর্ণনা করেছেন। 
রঘনাথ 'শরোমাঁণর সর্বাতিশায়ী সম্প্রদায়ের 
অসামান্য প্রাতম্ঠা কাশশতে পাঁরব্যাপ্ত হওয়ার পূর্ব 
পর্যন্ত প্রগলভাচার্ষের প্রাধান্যই সেখানে সপ্রাতি- 
'ভ্ঠিত 'ছিল। তাঁর রচিত ন্তত্ীচন্তামাণ'র টশকার 
প্রীতালাঁপ এখনও ভারতের 'বাভশ্ন পীথশালায় 
পাওয়া যায় এবং তাঁর “উপমানসংগ্রহ'-এর পদাঁথ 
এশিয়াটিক সোসাইটিতে রাক্ষত আছে। [৯০] 

প্রচপ্ডদেব ডম/১৯ম শতাব্দখ)। তিক্বতী এীতিহ্য 
থেকে জানা যায়, তান ছিলেন গৌড়ের আধবাসী 
এবং জাহোর রাজবংশের সম্তান। তান শান্তি- 
রক্ষিত বা শান্তশ্রী নামে সমধিক প্রাসদ্ধ এবং 
প্রাচীনতম বজযানী বৌদ্ধ আচার্যদের অন্যতম । 
বৌদ্ধ প্রভাবকালে তাঁর মনে নর্বাণপ্রাপ্তির ইচ্ছা 
জাগলে তানি স্বীয় পুনের উপর রাজ্যভার অর্পণ 
করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। ত্যাঞ্গর গ্রল্থতালিকায় 
দেখা যায়, শান্তিরাক্ষত অক্তত তিনটি বৌদ্ধ 
তাল্তিক গ্রল্খের রচয়িতা, যথা "অল্টতথাগতক্তোন্র', 
বজ্রধর-সঞ্গণত-ভগবৎস্তোন্রটপকা' ও প্পন্মহোপ- 
দেশ'। তাঁর অন্য নাম ছিল বোঁধিসত্ব। এই নামেও 
তিনি চারটি গ্রন্থ রচনা করোছলেন। অপর 'দিকে 
মহাযানী নৈয়ায়ক এবং দার্শানক শাল্তরাক্ষত নামে 
দু'জন গ্রদ্থকারের নাম পাওয়া যায়। এই দু'জন 
এবং শান্তিরক্ষিত একই ব্যন্ত 'িনা জানা যায় না। 
শাক্তিরাক্ষিতের খ্যাতি ভারতবর্ষের বাইরেও ব্যাপ্ত 
ছিল এবং 'তানই নেপাল ও তিক্বতে বৌদ্ধধর্ম 
প্রাতম্ঠিত করেন। [২,৬৭] 

প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী, স্থা্শী (১২.৮.১৮৮৪- 
&.২.১৯২১) উজরপুর-_বরিশাল। 
মুখোপাধ্যায় । পৃরনাম সতীশচন্দ্র। দারোগা পিতার 
সন্তান। পিতার কর্মস্থল গলাচপায় জন্ম । 'তিন 
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বছর বয়সে নিজগ্রামে এসে অবস্থান করেন । শৈশবেই 
তাঁর জীবনে ধর্মভাব দেখা যায়। ১৯০১ খু, 
প্রবোশকা পাশ করে ঢাকায় এফ.এ. পড়লেও 
পরীক্ষা দিয়েছিলেন কিনা জানা যায় না। উদজির- 
পুন স্কুলে দু'বছর শিক্ষকতার পর বঙগভগ্গ-রোধ 
আন্দোলনে যোগদান করেন । এরপর বারশাল শহরে 
এসে মহাত্মা আশবনীকুমারের ব্রজমোহন ইন্স্ট- 
টিউশনে শিক্ষকতা করেন। ক্রমে স্বদেশবান্ধব 
সামতির সহ-সম্পাদক হন। রসায়ন অধ্যাপক সতীশ 
চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সম্পাদক । বাঁরশালে ম্বদেশ- 
বান্ধব সাঁমাত সে সময়ের সবচেয়ে শান্তশালী 
সংগঠন 'ছিল। বারীন ঘোষ ১৯০৬ খুব. বাঁরশালে 
গৃস্ত বিপ্লবী ঘাঁটি স্থাপনে আশবনশকুমারের 
সাহায্য চাইলে আশ্বনশকুমার তাঁকে সতাঁশচন্দ্রের 
কাছে পাঠান। বারশালে এই সময় থেকে ব্লমে 
'যুগান্তর' বিপ্লবী দলের ঘাঁট তৈরী হয়। এই 
কারণে তান 'শক্ষকতা ত্যাগ করেন। তখন থেকে 
একাহারে কায়র্লেশে ভরণপোষণ চালাতে থাকেন। 
১৮১৮ খু, ৩নং রেগুলেশনে বাঙলার ৯ জন 
নেতার সঙ্গে ১৯০৮ খ্, আশ্বনীকুমার ও 
সতশশচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় বন্দী হলে স্বদেশবাম্ধব 
সামতির দেড়শতাধক শাখার পাঁরচালন-ভার তাঁরই 
ওপর পড়ে । জানুয়ারী ১৯০৯ খুশী. সরকার এই 
প্রাতিষ্ঠানটিকে বেআইনী ঘোষণা করে । তিনি বাঁর- 
শাল শহরে ১৯০৯ থেকে ১৯১১/১২ খে, 
পযন্তি রাজনোতিক ক্রিয়াকলাপ, পড়াশুনা ও আধ্যা- 
[আক চিন্তার মধ্যে কাটান। এই সময়ে তান প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্য দর্শন, ইতিহাস এবং রাজনশীত প্রীতি 
অধায়ন করতেন। ১৯০৯ খ্ী. থেকে কাশতে 

যাতায়াত করতেন। িপ্লবী রাসবিহারী বসু ও 
শচশন সান্যালের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল৷ 
সেখানেও একটি 'বগলবঈ ঘাঁট গড়ে ওঠে । বিপ্লবী 

দল গঠন ছাড়াও কাশশতে বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডত- 
দের সঙ্গে আলোচনা ও পাঠও চালাতেন। ১৯১৩ 

খুশী. কাশশর শঙকরাচার্য সরস্বতীর কাছ থেকে 
দীক্ষা নিয়ে সন্ব্যাস গ্রহণ করেন। সন্গ্যাস-জবনে 
তাঁর নাম হয় স্বামণ প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতশ। ১৯১৫ 
খুশি. কাঁলকাতায় অধ্যাপক সতীশ চট্রোপাধ্যায়ের 
গৃহে বাসকালে রাজনোতিক নেতাদের সঙ্গে আলো- 
চনা করতেন। বিপ্লবী নেতারা তাঁর পরামর্শ 
নিতেন। কাশশতে স্বামিজশর জনাপ্রয়তা ও বিশ্লবশ 
কার্ধকলাম্প বৃদ্ধ পাওয়ায় সরকার মার্চ ১৯৯১৬ 
খু, তাঁকে ভারতরক্ষা বিধানে গ্রেস্তার করে বারশাল 
যেতে আদেশ করে! কয়েকাঁদন পরে স্বগ্রামে অন্ত- 
রাঁণ থাকবার আদেশ হলে অস্বীকার করেন । অগত্যা 
বারশাল শন্কর মঠে বাস করবার অনুমাত পান। 

৯১১৯ 

[ ২৮৯ ] প্রণবানন্দ 

বস্তুত এই মঠ স্বাঁমজশ বারশালে যুগান্তর দলের 
কেন্দ্ররূপে গঠন করোছলেন। এর আদর্শ ছিল 
বেদান্ত প্রচার। এই সময় আত্মগোপনকারশ বিপ্লবী 
নেতা যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ও নালনস কর 
বরিশালে স্বামিজীর সঙ্গে আলোচনা করতেন। 
তখন সরকার তাঁকে মোদনীপুরের মাহষাদলে 
অন্তরীণ করে। ক্রমে গ্রামের লোক এই সন্ধ্যাসীর 
প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সমস্ত বাধা-নষেধ উপেক্ষা করে 
তাঁর ভন্ত হয়ে ওঠে । সরকারশ কর্মচারী ও মাঁহষা- 
দলের রাজাও তাঁর ভন্ত ছিলেন। মাহযষাদলে অন্ত- 
রীণ থাকা কালেই পরপর ম্যালোরয়ায় আক্রান্ত 
হওয়ায় তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। ১৯২০ খু. 
মে মাসে মূস্ত হয়ে কলিকাতায় আসেন। কিন্তু 
মাহষাদলের শান্ত পাঁরবেশ ভাল লাগায় আবার 

ওখানেই ফিরে যান। পুনরায় ম্যালোরিয়ায় আক্রান্ত 
হয়ে মাহযষাদল ত্যাগ করেন। কাঁলকাতায় তান 
পরলোকগমন করেন। তাঁর অনুগামীরা তাঁর নামে 
১৯২৩ খুশ. শ্রীসরস্বতশ প্রেস' প্রাতিষ্ঠা করেন। 
তাঁর রচিত গ্রন্থ : রাজনীতি”, 'বেদান্তদর্শনের 
ইতিহাস", 'কর্মতত্', “সবলতা ও দুর্বলতা? । [১, 
১০,৮২,১২৪] 

প্রজ্ঞানানন্দ স্বামী । কাঁলকাতা। বংশ শতাব্দীর 
সূচনায় যে সমস্ত ধর্মীয় নেতা বপ্লবকর্মে অংশ- 
গ্রহণ করেছিলেন, 'তাঁন তাঁদের অন্যতম । প্রকৃত 
নাম দেবব্রত বসু । বিপ্লবী যুগান্তর দলের সঙ্গে 
য্ন্ত ছিলেন। আলশপুর বোমা মামলা সংক্রান্ত 
ব্যাপারে রাজসাক্ষ নরেন গোঁসাই-এর স্বীকা- 
রোন্তর ফলে 'তাঁন ধৃত হন। পরে ছাড়া পান। 

, বলব নেতা কিরণ মুখোপাধ্যায় কাঁলকাতায় তাঁর 
কাছেই প্রথম বাস করেন। কিছদন পর রাজনখাত 
ত্যাগ করেন এবং রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ 'দয়ে সন্ন্যাস 
গ্রহণ করেন। [৩৫,৯২,৯৮,১২৪] 

প্রজ্ঞাবর্মী। এই বাঙালী বৌদ্ধ পাঁণ্ডত কাপটা- 
বিহারের অন্যতম আচার্থ ছিলেন । তিনি তল্মশাস্তের 
উপর ২টি টকা এবং ধর্মকশীর্তর হেতুবিদ্দু- 
প্রকরণ নামক ন্যায় গ্রল্থ 'তিথ্বতশী ভাষায় অনুবাদ 
করোছলেন। তা ছাড়া উদানবগৃগের উপর ধর্ম- 
ল্রাতের অসমাপ্ত টীকাখানি 'তাঁন সমাপ্ত করেন। 
সোমপুরী-ীবহারের আঁধবাসণ বোধভদ্র তাঁর গু 
ছিলেন। [৬৭] 

প্রণধানন্দ, গ্বানধণা (১৮৯৬ - ৮.২.১৯৪১) 
বাঁজিতপুর- ফরিদপুর । িফ্চরণ ভূইয়া । পূরবী 
শ্রমের নাম বিনোদ । প্রণবসাধনায় (সাদ্ধিলাভ করে 
স্বামী প্রণবানন্দ নামে পারাচত হন। ১৯১৩ খা, 
গোরক্ষপুরে যোগিরাজ গম্ভরনাথজপর কাছে 
দাক্ষা গ্রহণ করেন। বাঙলার স্বদেশী আল্দোলনে 



প্রভাপচল্ছ্ ঘোষ 

যুন্ত বিপ্লব যুবকদের সঞ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 
থাকায় একবার গ্রেপ্তার হন ও পরে মান্ত পান। 
১৯১৯৭ খুশী, তান লোকসেবা ও গঠনমূলক কার্য- 
সচশ নিয়ে বাজিতপুরে একটি আশ্রম প্রাতিষ্ঠা 
করেন। ১৯২১ খ্ী, আচার্য প্রফল্পচন্দ্রের অনু- 
'রোধে দুভিক্ষ-পীঁড়ত স্ন্দরবন অণ্চলে একটি 
অস্থায়ী সেবাশ্রম খুলে সেবাকার্যে ব্রতী হন। 
১৯২৩ খ্ডী, থেকে এই সেবাশ্রম “ভারত সেবাশ্রম 
সঙ্ঘ নামে পাঁরিচিত হয় এবং ধীরে ধরে এই সম্ঘের 
কর্মকেন্দ্র সম্প্রসারত হতে থাকে । বাঙলার 'বাভন্ন 

অঞ্চলে বহু মিশন-মন্দির স্থাপন করেন এবং পর- 
বর্তী কালে তার শিষ্য ও প্রাশষ্যেরা ভারতবর্ষে 
এবং পৃঁথবীর অন্যান্য বহু স্থানে সেবা ও প্রচারের 
ব্যবস্থা করেন। তাঁর প্রাতম্ঠত সেবাশ্রমের কমশিদের 
জন্যই 'বাভন্ন তীর্থক্ষেত্রে পান্ডাদের উপদ্রব অনেকটা 
কমে। [৩,২৬] 

প্রতাপচগ্দ্র ঘোষ (১৮৪০ - ১৯২১) কাঁলকাতা। 
হরচন্দ্র। বি.এ. পাশ করে এশয়াটিক সোসাইটির 
সহকারশ গ্রল্থাগারিক 'হসাবে কয়েকবছর কাজ 
করেন। পরে কলিকাতার ভিড ও জয়েন্ট স্টক 
কোম্পানীর রোঁজস্ট্রার 'নযুস্ত হন। চাকার জশবনেই 
বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন, অনুশীলন ও গবেষণায় মনো- 
দেবেশ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মকরন্দ 
ঘোষের অধস্তন চতুর্দশ বংশধর রাম-ই মঞ্জরাম 
মঞ্জুশ্রী। তান ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত, পাল ও 
গতষ্বতশ ভাষা জানতেন । তাঁর রাঁচত উপন্যাস : 
'বঙ্গাঁধপ পরাজয়'। এ ছাড়াও নানা বিষয়ে তাঁর 
বহু অম্যদ্রত রচনা আছে। নিজ বাঁড়তে তাঁর 
সংগৃহশত পাথরের কাজ ও পাথরের খোঁদত নানা 
পৌরাণিক মার্ত দুষ্টব্য বস্তু হিসাবে উল্লেখ- 
যোগ্য। [১১২৬] 

প্রতাপচন্দ গজনমদার ১ €২.১০.১৮৪০- ২০. 
&.১৯০৫) বাঁশবোঁড়য়া-হুগলী। 'গারশচল্দু। 
হেয়ার স্কুল ও প্রোসডেল্স কলেজে পড়েন। 
১৮৫৯ খুশি, মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের 
প্রভাবে র্রা্ষধর্মে দশীক্ষত হয়ে প্রচারকার্ষে ব্রতী 
হন। ধরপ্রচারের জন্য 'তাঁন কয়েকবার ইউরোপ 
ও আমোরিকা এবং একবার জাপান যান। ১৮৯৩ 
খত, শিকাগো বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে যোগদান 
করেন এবং সেখানেই স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে 
পারীচত হন। কুচীবহার বিবাহ উপলক্ষে ব্রাহ্মদের 
মধ্যে মতভেদ দেখা [দিলে তান কেশবচন্দ্ের নব- 
ধবধান সমাজেই থেকে ঘান। ইংরেজশ সাহত্য ও 
দশননে প্রগাঢ় জ্ঞানের পাঁরচয় তাঁর বন্তৃতা ও রচনায় 
'শাওয়া বায়। ১৮৭০ খুশি, ইশ্ডিয়ান মিরর 
পাযকা এবং ১৯৮৮৫ খ্ী. থেকে কিছুদিন "ইন্- 

[ ২৯০ ] প্রভাপেচল্দ্র রায় 

টারপ্রিটার' নামক ইংরেজী মাঁসক পান্িকা সম্পা- 
দনা করেন। তিনি কেশবচন্দ্ের বাল্যবন্ধু ছিলেন। 
১৮৮৯-১৮৯৫ খটী. কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ফেলো ছিলেন। ১৯৮৯৯ খন, ৯০০50 101 05 
17181)67159012108 06 0008 20৩ সামাত 

গঠন করে তার সম্পাদক হন। গুরুদাস বন্দ্ো- 
পাধ্যায়, রেভারেন্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁজ্কম- 
চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভাতি বিদ্বজ্জনেরা এই সামাতর 
সঙ্গে যুস্ত ছিলেন। পরে এই সাঁমাঁতির নাম 'কাঁল- 
কাতা ইউনিভাসণট ইনাাস্টাটউট, হয়। বুচিত গ্রল্থ. 
011517191 (05011505 23527055215 50111 ০1 
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17977019৯৪1 [১,৩,৭,২৫,২৬,৮২] 

প্রতাপচন্দ্রু মজুমদার২ (১৮৫৬১৯-১৯২২ 
চাপড়া-নদীয়া। স্বনামধন্য হোঁমওপযাঁথক 'চকিৎ- 
সক। কুমারখালি বিদ্যালয় থেকে বাত্তসহ প্রবৌশক 
পাশ করে মোঁডক্যাল কলেজে ভার্ত হন। এখান 
থেকে পাশ করে প্রথমে চাকৎসা ব্যবসায় আরম্ড 
করেন। [তিন ডা. িহারীলাল ভাদুড়ীর অল্পবয়স্ক 
বিধবা কন্যাকে ববাহ করোছলেন। শ্বশুরের পরা' 
মর্শে তিন আলোপ্যাঁথক ছেড়ে হোঁমওপ্যাঁথব 
মতে চিকিৎসায় ব্রতী হন ও অজ্পকাল মধ্যেই 
হোমিওপ্যাথক চিকিৎসক 'হসাবে প্রভূত সাফল 
অর্জন করেন। ১৮৯৩ খডী., আমেরিকায় 4০] 
€০০0100100191) 1900510101৮ নামক ধবরুটি সভায় 

প্রখ্যাত চাকৎসকদের সঙ্গে আমাল্মাত হয়ে নন 
জ্ঞান-বুদ্ধি ও গবেষণাপূর্ণ যাঁন্তর প্রভাবে তার 
সহ-সভাপাঁতি হন। কাঁলকাতায় তাঁর প্রাতান্ঠিং 
হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল ও স্কুল আছে 
[১,২৫,২৬] 

প্রতাপচন্দ্র বায়, 'স.আই.ই. ১৫.৩.১৮৪১' 
১৩.১.১৮৯৫) সাঁকো- বর্ধমান । রামজয়। সংসারে 
অভাব-অনটন থাকার জন্য তাঁর পিতা তাঁবে 
জনৈক ব্রাহ্মণের বাঁড়তে পাঁচ বছর বয়সে রাখা 
করতে পাঠান। এ ব্রাঙ্গণ প্রতাপের শিক্ষালাভের 
আগ্রহ দেখে তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ১ 
বছর বয়সে কাঁলকাতায় এসে কালপপ্রসন্ন শসংহে; 
কাছে চাকার নেন এবং ক্লমে একটি বইয়ের দোকান 
খোলেন। এরপর ৭ বছরের পারশ্রমে মহাভারতের 
বঙ্গানুবাদ করেন। অনাঁদত গ্রল্ধের ২ হাজা, 
খণ্ড 'বিক্য়ের পর ১ হাজার খণ্ড বিনামূল্যে বিত 
রণ করেন। এই সময় তান একাঁট ছাপাখানাং 
করোছিলেন। 'রামায়ণ', '্্রীমদ্ভগবন্গণতা' প্রভৃতি 
বহু পুরাণ গ্রম্থেরও তানি বঙ্গানুবাদক। মহা 
ভারতের মৃলানুযায়শ ইংরেজী অনুধাদই তা; 
প্রধানতম কশীর্ত। এইজন্য ১৮৮১৯ খল. প্রভাপচন্ 



প্রতাখচন্দ্র সি 

ভারত সরকার কর্তৃক 'সি.আই.ই, উপাঁধ দ্বায়া 
সম্মানিত হন। 1১১৭,২৫,২৬] 

প্রতাপচন্দ্র (সিংহ, রাজাবাহাদ;র, [স.এস.আই. 
(১৮২০৭ " ৯২৯১,৭.৯১৮৬৬)। কৃফসন্দর ঘোষ। দত্তক 

পুত্র হিসাবে কলিকাতা পাইকপাড়ার ?সংহ রাজ- 
পারবারে গৃহীত হন। বাঙলার নাট্য আন্দোলনে 
প্রতাপচন্দ্র ও তাঁর অনুজ ঈশ্বরচন্দ্রের পৃম্ঠপোষ- 
কতায় সংগঠিত 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা'র প্রতিষ্ঠা 
এক িবশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা । ৩১.৭.১৮৫৮ 
খুব. বরামনারায়ণ তকরত্র গলাখত 'রত্বাবলন' নাটক 
দিয়ে এই নাট্যশালার উদ্বোধন হয়। ১৮৬১ খুগ, 
নাট্যশালাটি বন্ধ হয়ে যায়। প্রতাপচন্দ্র 'ব্রটিশ 
ইণ্ডয়ান আসোসিয়েশনের সহ-সভাপাঁতি এবং 
বদ্যাসাগরের বন্ধু ছিলেন। 1১,৫] 

প্রতাপচাঁদ ১৮২১৯ 2- ১৮৫৮) বর্ধমান। তেজ- 
চন্দ্র। ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে 'জাল" প্রতাপ- 
চাঁদের মামলা বিখ্যাত । তাঁর ?পতা তেজচন্দ্ু চাল্পশ 
বছর বয়সে কাশীনাথের কন্যা কমলকুমারী ও 
কাশীনাথের পত্র পরাণবাব্র কন্যা বসন্তকুমারীকে 
বিবাহ করেন। প্রতাপচাঁদ বা ছোটরাজার যথাযথ 

শক্ষালাভ ঘটে 'ন। কিন্তু সাধারণ বদ্ধ ও অমা- 
যিকতার জন্য সে যুগের 'বাঁশম্ট ব্যান্তদের সঙ্গে 
বন্ধুত্ব ছিল। দূরদৃম্টিসম্পন্ন প্রতাপচাঁদ পরাণবাবুর 
মতলব বুঝে পিতার জীবদ্দশায় লাখত আধকার- 
সহ সম্পান্তর ভার গ্রহণ করেন। এরপরেই প্রতাপ” 
চাঁদ 7119180150112 রোগে ভুগতে থাকেন। ক্লমে 

গুরুতর অসংস্থ হয়ে মৃত্যুর ইচ্ছা নিয়ে গঙ্গা” 
তীরে কালনায় চলে যান। সঙ্গে কোন আত্মীয় 
নিয়ে যান নি। তাঁর মৃত্যুর পর তেজচন্দ্র পরাণ- 
বাবুর কানম্ঠ পূন্রকে পোষ্য নেন। ১৮৩২ খাঁ, 
তেজচন্দ্রের মত্যু হলে পরাণবাবু জামদারীর 
মালিক হয়ে বসেন। এর কিছুদিন পরে বর্ধমানে 
এক সন্ন্যাস আসেন, তাঁকে দেখে সবাই ছোট 
রাজা বলে চিনতে পারে । পরাণবাবু বিপদ বুঝে 
শান্তপ্রয়োগে ও নানাভাবে আইনের মারপ্যাঁচে এই' 
সন্ন্যাসীকে জাল প্রতাপচাঁদ বলে প্রমাণিত করেন। 
সকল মামলায় রহস্যজনকভাবে হেরে গিয়ে প্রতাপ- 
চাঁদ কিছুদিন কলিকাতা ও ফরাসী চল্দননগরে 
কাটিয়ে ডোনশ শ্রীরামপ্ররে বাস করেন। এখানে' 
মহিলারা তাঁকে 'গৌরাঙ্গাদেব বলতেন। [১৯৩] 

প্রতাপাঁদত্য (১৫৬৪-১৬৯১২?) যশোহর। 
শ্রীহার। প্রতাপাঁদিত্য নামে বারো ভূ'ইয়ার অন্যতম 
ব্যন্তকে কেন্দ্র করে বাঙলাদেশে অনেক কাঁহনশ, 
নাটক ও উপকথা প্রচালত আছে। সে তুলনায় 

তথ্য অত্যন্ত কম পাওয়া যায়। এমন- 
কি, ভীল্লাখত জন্ম ও মৃত্যুর তারখও আনুমানিক ; 

| 

বিভিন্ন গ্রন্থের সাহায্যে এই অনুমান । এটুকু বলা 
যায়, যশোহর, খুলনা ও ২৪ পরগনার এক 
বিস্তীর্ণ অণ্চল তাঁর শাসনাধীন 'ছিল। মোগল 
রাজনশীতির সঙ্গে তাঁর পাঁরচয় ছিল এবং প্রথমা- 
বস্থায় মোগলদের আনুগত্য স্বীকার করোছলেন। 
আরবী ও ফারসী ভাষা জানতেন এবং কিছ শাস্- 
জ্ঞানও 'িল। অস্ত্রচালনায় দক্ষ ছিলেন। সবচেয়ে 
উল্লেখষোগ্য কাজ, পতৃগীজ রণকুশলণর সাহায্যে এক 
শান্তশালী নৌবহর গড়ে তোলা । ঠিক ক কারণে 
জানা যায় না, মোগল সুবাদারের বিরাগভাজন হন। 
সম্ভবত বাঙলায় মোগল সম্াজ্য দঢ় করবার জনা 
জাহাঙ্গণরের প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করতে অস্বী- 
কার করায় সুবাদার প্রতাপাঁদত্যের ওপর ক্রুদ্ধ 
হন এবং তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন৷ সালকা 
ও মগরাঘাট নামক স্থানে যুদ্ধ হয়। উভয় যুদ্ধেই 
প্রতাপাঁদত্য পরাঁজত হন এবং মোগল সেনাপাঁতির 
নিকট আত্মসমর্পণ করেন । বন্দী অবস্থায় 'দল্পশতে 
নিয়ে যাওয়ার পথে বারাণসীতে তাঁর মৃত্যু হয়। 
[১,২,৩,২৫,২৬] 

প্রীতিভা চৌধূরী (-১৩২৮ ব.) জোড়া- 
সাঁকো-কাঁলকাতা । হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা এবং 
রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুন্রী। স্বামী স্যার আশুতোষ 
চৌধুরী তান দশর্ঘাদন হিন্দুস্থানী ও পাশ্চাত্য 
রীতিতে সঙ্গীত শিক্ষা করোছলেন। 'হন্দুজ্থানণ 
সঙ্গীতে তাঁর দশক্ষাগুরু ছিলেন যদুভট্র॥। ৮ বছর 
বয়সে রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি প্রাতিভা' গাঁতনাটো 
'সরস্বতব*র ভূমিকায় আঁভনয় করেন। কয়েকাঁট 
দেশ বাদ্যযল্লম ও 'িয়ানো বাজাতে জানতেন। 
সঙ্গীত শিক্ষা দেবার জন্য 'সঙ্গীত সঙ্ঘ” স্থাপন 
করেন। সঙ্গততত্বেও তাঁর অসাধারণ জ্ঞান 'ছিল। 
সঙ্গশত-বিষয়ক “আনন্দ সঙ্গীত" পাত্রকার সম্পা- 
গদকা 'ছিলেন। কয়েকাঁট বিদেশী ভাষা জানতেন। 
[১.৮৭] 

প্রতিভা দেবী ৫-১৯৪২) ফারদপূর। রাজ- 
নশীত ও সমাজসেবার কাজে সাক্কয় ভূমিকা 'ছিল। 
জাতঈয়তাবাদী আন্দোলনে মাহলা দল সংগঠন ও 
পাঁরচালনা করেন। ১৯৪২ খুখ., কলিকাতায় মাহলা 
শোভাযাঘশদের উপর প্ালসের গৃলিব্ষণের সময় 
গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান॥ [৪২] 

প্রতিমা ঠাকুর (৫.১১.১৮৯৩ - ৯.৯,১৯৬৯) 
কালকাতা। পিতা শেষেন্দ্রভুষণ চট্টোপাধ্যায় এবং 
অবনধন্দ্রনাথের ভাগিনশ গবনায়নশ দেবশ তাঁর মাতা ৷ 
রবশন্দ্রনাথের জোহ্ঠপুত্র রথপন্দ্রনাথের সঙ্গে 'বধবা 
প্রীতমার বিবাহ হয়। তান রবশন্দ্রনাথ ও ফ্বামণ 
রথল্দ্নাথের অনুবার্তনশী হন এবং 'বিশ্বভারতাঁর 
হিনধিহতাতো (এজি তাপেছিপরন। রা পিপুলীশা খে. 



প্রভুলচল্দ্র গা্গনলী 

শিল্পের প্রবর্তনে ও রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য পাঁর- 
কহ্পনায় তাঁর সহযোগিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
তাঁর রচিত ধনর্বাণ' গ্রন্থে রবান্দ্রজীবনের শেষ 
বর্ষের কাহিনশ, 'স্মৃতীঁচন্র? গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথ ও 
রবীন্দ্রনাথের কথা এবং "নৃত্য গ্রন্থে শান্তি- 
নিকেতনের নত্যধারা প্রভাতি বিশেষভাবে 'লাপবদ্ধ 
আছে। শঁচন্ললেখা" গ্রন্থে তাঁর রচিত কবিতা ও 
কঁথকা সঞ্কাঁলত হয়েছে। 'চন্রাশাজপরূপেও তান 
নৈপুণ্য অজ্ন করোছলেন। নিঃসন্তান প্রাতিমা 
একাঁটি গুজরাট শিশুকে কন্যারূপে গ্রহণ করে- 
[ছলেন। রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের রচনায় এই 
নাতনী নান্দনশর উল্লেখ আছে। 1৩,৪,৮৭] 

প্রভুলচন্্র গ্রাঞ্গলশী €১৬.৪.১৮৯৪ - ৫.৭, 
১৯৫৭)। চাঁদপুরের গ্রামে 
মাতুলালয়ে জল্ম। মাহমচন্দ্র। অনুশীলন সাঁমাতর 
নারায়ণগঞ্জ শাখায় ছান্রকম্শ 'হসাবে বিপ্লবী 
জশবন শুর করে নিষ্ঠা ও কর্মতৎপরতার জোরে 
ঘনতারুপে সংপ্রীতিষ্ঠিত হন। ১৯০৮-০৯ খপ. 
1বপ্লব-প্রয়াসকে ব্যাপক করবার জন্য গৃহত্যাগ 
করেন এবং ১৯১৪ খুশ. ধরা পড়ে বাঁরশাল ফড়- 
যন্ত্র মামলায় দ্বীপান্তর দশ্ডে দাণ্ডত হন। মান্ত- 

লাভের পর ১৯২৪ থ্টী, পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে 
১৯২৮ খু. পর্যন্ত রাজবন্দণীরূপে থাকেন এবং 
১৯২৭ খনী. ভ্রন্ষের ইনাঁসন্ জেলে প্রোরত হন! 
১৯২৯ খ্ডী. ঢাকা শহর থেকে এম.এল.স. 'ির্বা- 
চিত হন। ৯৯৩০ খু. রাজশাহশতে বঞ্গণয় প্রাদে- 
শিক কংগ্রেস সম্মেলনে সভাপাঁতিত্ব করেন এবং পুন- 
রায় গ্রেপ্তার হয়ে বিনাবিচারে ১৯৩৮ খু. পর্যন্তি 
আটক থাকেন। ১৯৩৯ খ্ী, পূর্ববঞ্গ মউান- 
সিপ্যাল 'নর্বাচন কেন্দ্র থেকে এম.এল.এ. নির্বাচিত 
হন। ১৯৪০ খপ. পুনর্বার গ্রেপ্তার হয়ে নিরাপত্তা 
আইনে বন্দী হন। এই সময়ে সুভাষচন্দ্রের সঞ্চে 
জেলে অনশন করে স্বাস্থ্য ভঞ্গ হওয়ায় সুৃভাষচন্দ্রের 
সঙ্গেই মযানম্ত পান। এরপর সূভাষচন্দ্রের অন্ত- 
ধানের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৪৬ 
খু, পর্যন্ত বিভিন্ন জেলে আটক থাকেন। ঢাকা 
জেলা কংগ্রেসের সভাপাতি ও নিখিল-ভারত কংগ্রেস 
কমিটির সদস্য ছিলেন । ১৯৪৭ খু. দেশাবভাগের 
পর "তানি কলিকাতায় বসবাস করেন। [৩,১০, 
৫৬] 

প্রস্থুলচন্দ্র চত্বোপাধ্যায়, স্যার (১৮৪৮ - ১৯১৭) 
কলিকাতা । জেনারেল আযসেমরা স্কুলে 'িক্ষারম্ভ । 
১৮৬৯ খত, এম.এ. এবং ১৯৮৭০ খু, বি.এল. 
পাশ করে লাহোরে আইন ব্যবসায় শূর্ করেন। 
অক্পধিনের মধ্যেই সৃখ্যাতি অন করে ১৮৯৪ 
খপ, প্রধান আদালতের 'বচারপাত নিষৃন্ত হন। 

[ ৯৯২ এ প্রভূলচ্্র সরকার 

পাঞ্জাব বিশবাঁবদ্যালয়ের নিয়ম প্রণয়নে সাহায্য করে 
উপাধ পান। ১৯০৪ থেকে ১৯১০১ 

পর্যন্ত পাঞ্জাব বশ্বাবদ্যালয়ের উই. 
চ্যান্সেলার পদে আধা্ঠত ছিলেন। এই সম হ 
উত্ত বিশ্বাবদ্যালয় তাঁকে এলএল.ি. উপাঁধ প্র 
করে। [১] 

প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৫১১.১১.১৯০২- ২৫. 
২.১৯৭৪) হদয়পুর-নদীয়া। নগেন্দ্রনাথ। বাঁশ 
চিন্রা্কন-ীশল্পী। ১৯২৩ খুশ. দিনাজপুর জেলা 
স্কুল থেকে ম্যান্রক পাশ করে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র- 
ণহসাবে গভরনমেন্ট আর্ট স্কুলে ভার্ত হন এবং 
১৯২৭ খু, পাশ করে অভ্কন-ীবদ্যাকে স্বাধীন 
পেশার্পে গ্রহণ করেন। তান শিজ্পগুরু অবনান্দ্র- 
নাথ, ষাঁমনী রায় এবং যাঁমনীপ্রকাশ গাঞ্গুলশ 
প্রমূখ বিখ্যাত শজ্পীদের স্নেহধন্য হয়োছলেন। 
অগুকনাঁশাজ্পরূপে পরেশচন্দ্র মজুমদারের কাছে 
পশক্ষানাবশী করোছলেন। প্রখ্যাত 'বদেশশ শিল্প 
এফ. ম্যাটোনয়া ছিলেন তাঁর মানস-গুরু। প্রতুলচন্দ্র 
বহু প্রকাশক-সংস্থার বাভল্ন পুস্তকের অসংখ্য 
ছবি এ*কেছেন। ছবি-আঁকা ছাড়াও কাঁবতা এবং 
ছোটদের উপযোগণ 'বাভন্র-বিষয়ক রচনায় সিম্ধহস্ত 
ছিলেন। জ্যোতিগ্গণনা ও রোডিয়ো বিষয়ে তাঁর 
বিশেষ জ্ঞান 'িল। শিশৃপান্রকা 'মাসপয়লা, এবং 
'শুকতারাশ্র সঙ্গে শিজ্পী হিসাবে যুক্ত ছিলেন। 
মধ্যপ্রদেশ সরকার কর্তৃক আমান্পত হয়ে তাঁদের 
একটি বই-এর চন্তরালঙ্করণ করে প্রশংসা পান। তাঁর 
রচিত ও আঁঙ্কত গ্রন্থ : “মান্টছড়া', 'নলদময়ল্তাী', 
ছোটদের রামায়ণ", “এক যে ছিল শেয়াল”, "রুপ- 
লেখা এবং স্বীনর্মল বসুর সহযোগে "অপরূপ 
কথা'। ১৯৫৭ খী. নবদ্বীপ মণ্ডল কংগ্রেস কর্তৃক 
তান সংবার্ধত হন। [১৪৬] 

প্রতুলচন্দ্র সরকার (২৩.২.১৯১৩ - ৬,১,১৯৭১) 
টা্গাইল-_ময়মনাঁসংহ । ভগবানচন্দ্র। যাদুকর পপ. 
গস. সরকার নামে সমাঁধক প্রীসম্ধ। ১৯২৯ খুখ. 
প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা এবং ১৯৩৩ খু, গাঁণতে 
অনার্সসহ বি.এ. পাশ করেন। আই.এ. পড়ার সময় 
যাদুবিদ্যা শেখেন এবং সুনাম অর্জন করেন। পাঁর- 
বারে যাদুবিদ্যার চর্চা ছিল । তাঁর যাদুবিদ্যার গুরু 
গণপতি চক্রবর্তী । ১৯৩৩ খু. থেকে যাদুবদ্যাকে 
পেশা হিসাবে গ্রহণ করে ১৯৩৪ খঢী, প্রথম বিদেশ 
ভ্রমণে যান এবং বর্মা, শ্যাম, সিঙ্গাপুর ও চন 
সফর করেন। ক্রমে পৃথিবীর ৬০/৭০1ট দেশে 
যাদুবিদযা প্রদর্শন করে পূথবীর শ্রেষ্ঠ যাদুকর- 
রূপে পারগশিত হন। তিনিই প্রথম পাগড়ী মাথায় 
মহারাজার পোশাকে খেলা দেখাতেন। বহু প্রাচীন 
খেলার মলসত্র আবিষ্কার কর়ৌছিলেন। সববশ্রেজ্ঠ 



প্রত্যগাস্থানল্দ সরস্বতণ 

স্টেজ ম্যাঁজকের জন্য দু'বার নিউ ইয়র্ক থেকে যাদু- 
-বদ্যার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার শদ 'ফাঁনকস আযওয়াড" 
পান। এশিয়ায় একমাত্র তিনিই এ সম্মানের আধ- 

কারী হন। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম "গোল্ড বার' পূর- 
সকার, জার্মানী থেকে “স্বর্ণ লরেল মালা' ও সর্ব- 
শ্রে্ঠ যাদকরের সম্মান, ভারত সরকার কর্তৃক 
'পদ্মন্ত্রী' উপাঁধ প্রভাতি লাভ করেন। অস্ট্রেলিয়ায় 
িলাভিশনে, বিশবশস.তে, িকাগোর ডাবাঁলউ. 
[্-এন.টিএভ.তে ও নিউ ইয়কের এন'বস.তে 
ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করেন। ১৯৬২ খন, রুশ সর- 
কাবের আমন্তণে সদলবলে মস্কো ও লোননগ্রাদে 
যাদ.বিদ্যা প্রদর্শন করলে রুশ দেশও তাঁকে পাঁথবীর 
শত যাদুকর হিসাবে স্বীকীতি দেয়। তাঁর এক্স-রে 
আই, করাত দয়ে মানুষ কাটা, ওয়াটার অফ হীণ্ডিয়া 
প্রভৃতি খেলা আবিস্মরণীয়। রয়্যাল এঁশয়াঁটিক 
সোসাইটির এবং আল্তর্জাঁতক রোটারণ ক্লাবের 
সদস্য ছিলেন। ভারত সরকার তাঁর নব-আঁ'বচ্কত 
খেলাগাঁলকে পেটেন্ট করে দিতেন। ১৩ িসেম্বর 
১৯৭০ খু. শেষবারের মত জাপান যান এবং 
সেখানে আশাহকাওয়ার নিকউবত 'জিগেৎস শহরে 
মাবা যান। রচিত ১৬ গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 

দেশে হিপ্নোটিজম্ মেসমোরজম, “সম্মোহন 
বিদ্য' প্রভাত । [১৬,২৬7] 

প্রতাগাত্মানল্দ সরস্বতাঁ, স্বামশী (২৭.৮,৯১৮৮০ - 
২২১০.১৯৭৩) চন্দ্াঁল-বর্ধমান। পূবাশ্রমের 
নাম প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় । অত্যন্ত মেধাবী ছান্ত 
ছিলেন। দর্শনশাস্তর নিয়ে এম.এ. পাশ করলেও 
অঙ্ক এবং পদার্থীবদ্যায় তাঁর যথেম্ট পড়াশুনা 
ছল। শ্রীঅরাঁবন্দের অধ্যক্ষতার কালে ন্যাশনাল 
কাীন্সল অফ এডুকেশন-এ শিক্ষকতা দিয়ে তাঁর 
কর্মজীবন শুরু হয়। পরে তান রিপন কলেজে 
(অধুনা সরেন্দ্রনাথ কলেজ) দর্শনশাস্ত্র ছাড়াও 

অঙ্ক ও পদার্থীবদ্যা শিক্ষা দিতেন। কিছুদিন তিনি 
'সাবভেন্ট' পান্রকা সম্পাদনা করেন । ধর্মীয় জগতে 
তাধ কর্মসাধনা প্রায় ৬০ বছর। 'তাঁন ধর্ম ও 

'উ1যয0901595 1০ 1800) তানি অঙ্কের ধারণা 
“য়ে দর্শনিকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পান। তল্দ- 
সাধনায় [তানি স্যার জন উডরফের সহকমশি ছিলেন। 
তাঁদ উল্লেখযোগ্য গ্রল্থাবলস : 28156991799155 ০1 
53108, 49015120624. 92.018109 €6 ৬০015), 

“বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান', 'বেদ ও 'বজ্ঞান' প্রভাতি । [১৬] 
প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর (১৭.৯.১৮৭৩ - ২৭.৮. 

১৯০২) কাঁলকাতা। যতীন্দ্রমোহন । বঙ্গীয় জাঁম- 
দারদের নেতৃস্থান?য় প্রদ্যোতকুমার প্রাচ্য ও প্রতীচযের 

[ ২৯৩ ] প্রফনকুমার সন্গকার 

[শিজ্প-সংশ্রাহক এবং ফোটোগ্রাঁফক সোসাইটি অফ 
হীশ্ডয়া ও আযকাডেমী অফ ফাইন আট'সের প্রাত- 
স্টাতা ছিলেন। ১৮১৮ খখ. তান ইংল্যান্ডের 
রয়্যাল ফোটোগ্রাফক সোসাহাটর প্রথম ভারতশয় 
সদস্য হন। ১৯০২ খী, সপ্তম এডওয়া্ডের 
রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে ইংল্যান্ডে যান এবং সমগ্র 
ইউরোপ ভ্রমণ করেন। তান বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
সভার সদস্), কাঁলকাতার শোঁরফ, হাণ্ডয়ান গমউ- 
[জয়ম, 'চিঁড়য়াখানা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল ট্রাস্ট, 
ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান আসোসয়েশন প্রভাত প্রাতষ্ঠানের 
সভাপাঁতি 'ছিলেন। ১৯৯০৬ খশ. 'নাইট' ও ১৯০৮ 
খী. "মহারাজা উপাধি পান। ১৯৩১ খস. ইটালসর 
রাজা তাঁকে সম্মানসূচক 'অর্ডার' প্রদান করেন। 
রচিত গ্রল্থাবলীর মধ্যে ণডভাইন 'মউাঁজক” ও 
'আযশ্টিকস্ বাই আযান আ্যান্টকুয়োরিয়ান, উল্লেখ- 
যোগ্য । কাশীতে মৃত্যু। 1৩,৫] 

প্রদ্যোতকুমার ভট্টাচার্য (১৩.১১.১৯১৩ - 
১২.১.১৯৩৩) মোঁদনীপুর। ভবতারণ। ছান্লাবস্থায় 
[বপ্লবী দলের সভ্য হন। মোদনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট 
রবার্ট ডগলাসকে হত্যার জন্য যে দু'জন যুবক 
আক্রমণ চালান প্রদ্যোত তাঁদের একজন । এই আক্র- 
মণের ফলে ডগলাসের মৃত্যু ঘটে। ঘটনাস্থলের 
কাছে প্রদ্যোত 'রভলবারসহ ধরা পড়েন। অনু- 
সন্ধানে দেখা যায়, প্রদ্যোতের গদীলতে ম্যাজদ্ট্রেট 
নহত হনানি। বহু অত্যাচার সত্তেও প্রদ্যোত সঙ্গণর 
নাম প্রকাশ করেন নি। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়। 

প্রকৃত হত্যাকারীর নাম 'ব্রিটিশ সরকার দেশ স্বাধান 
হবার পূর্ব পর্য্তও জানতে পারে না 1১০, 
৪২,৪৩] 

প্রধল্লকৃমার বাগ (১৯২৫ - আগস্ট ১৯৪২) 
সরবোরয়া- মোদনীপুর। উমেশচন্দ্র। ১৯৪২ খু, 

স্টেশন আকুমণে অংশগ্রহণকালে পীলসের গ্ীলতে 
1তাঁন নিহত হন। [৪২] 

প্রফুলকুমার সরকার (১৮৮৪ - ১৩.৪+১৯৪৪) 
কমারখালি--কুষ্টিয়া। প্রসম্বকুমার । পাবনা জেলা 
স্কুল ও কছিকাতা জেনারেল আযসেমারজ ইন্- 
'স্টাটউশনে 'শিক্ষালাভকরেন। ১৯০৬ খ্. বাংলায় 
প্রথম স্থান আধিকার করে বি.এ. পাশ করেন এবং 
বাঁঙ্কম পদক পান। ১৯০৮ খু, ব.এল, পাশ 
করে ফারদপুর ও ডাল্টনগঞ্জে কিছুকাল ওকালাতি 
করেন। পরে ওড়িশার ঢেনকানাল রাজপারিবারের 
গৃহশিক্ষক হন ও ক্রমে দেওয়ান পদ লাভ করেন। 
এরপর বন্ধু সরেশচন্দ্র মজুমদারের আহবালে এবং 
সহযোশিতায় তানি “আনন্দবাজার পাত্িকা'র শ্রুতিচ্ঠা 
করেন প্রেথম প্রকাশ ৯৩ মার্চ ১৯২২)। প্রথম 



প্রফল ঘোষ [ 

কয়েকমাস সম্পাদনার পর ৯ সেপ্টেম্বর ১৯২২ খু, 
বাঘা যতখনের জণবনী ও তাঁর বিষয়ে সম্পাদকীয় 
মন্তব্য প্রকাশ করে কারার্দ্ধ হন। এরপর ১৯৪১ 
খুখ, থেকে আমততযু আনন্দবাজার পান্রকার সম্পাদক 
ছিলেন। বাঙলাদেশে যে কয়জন নিক সাংবা- 
দিকের লেখনী চালনায় ও আবিচল 'নম্ঠার ফলে 
ভারতীয় সংবাদপর্রগ্াল প্রাতজ্ঠা লাভ করে প্রফুল্ল- 
কুমার তাঁদের অন্যতম। কথা ও প্রবন্ধ সাহত্যে 
তাঁর রচনা উল্লেখযোগ্য । তান '্রম্টলগ্ন' “অনাগত” 
'বালির বাঁধ, 'ক্ষায়ফু 'হিন্দ?', 'জাতীয় আন্দোলনে 
রবধন্দ্ূনাথ”, 'শ্লীগৌরাঞ্গ, প্রভাতি গ্রল্থাবলীর রচ- 
'য়তা। বঙ্গীয় সাহিত্য পাঁরষদের সথ্গে তিনি 
ঘাঁনষ্ঠভাবে যুক্ত এবং দশর্ঘকাল পাঁরষদের কার্য- 
ধনর্বাহক সাঁমাতর সদস্য ছিলেন। [৩,৯১৬] 

প্রফান্ল ঘোষ (১৯০০ - ১৯৭৩ (?)। প্রখ্যাত 
সাঁতারু । খুব ছোটবেলার বিখ্যাত জিমন্যাস্ট প্রিয় 
বসুর কাছ থেকে 'জমন্যাস্টকস্ শেখেন এবং 
বোসেজ সার্কাসের সদস্য হিসাবে নানারকম খেলা 
দেখাতেন। ১৯২৩ খশী, বাঙলার সাঁতার প্রাতি- 
যোগিতায় ফ্রি স্টাইলের পাঁচাট বিষয়েই তিনি প্রথম 
হন। ১৯২৭ খু, কাঁলকাতা কলেজ স্কোয়ারে 
1নাথখল ভারত সাঁতার প্রাতযোগিতায় &০ মিটারে 
প্রথম স্থান আধকার করেন। এ বছরই বোম্বাইয়ের 
ভিক্টোরিয়া সুইমিং ক্লাবের কোচ 'িযুস্ত হওয়ায় 
[তিনি অপেশাদার প্রাতযোগতায় অংশগ্রহণের 
সুযোগ হারান। ১৯৩০ খুশী, তান বোম্বাইয়ের 
চৌপাঁটিতে ভিক্টোরিয়া সাকাসে যোগ দিয়ে নানা 
খেলা দেখাতেন। সেখানে তাঁর আকর্ষণশয় খেলা 
ছিল ফায়ার ডাইীভং। ১৯৩২ খর, রেঙ্গুনের 
রয়্যাল লেকে ৭৯ ঘণ্টা ২৪ মিনিট সাঁতার কাটেন। 
১৯৩৪ খ, কালকাতার হেদোয় বেতমান আজাদ 
[হন্দ বাগ) এক প্রাতিষোগিতায় 'তাঁন তখনকার 
ভারত চ্যাম্পিয়ান রাজারাম সাহ্কে পরাঁজত করে- 
ছিলেন। 1১৮] 

প্রফৃল চক্রবর্তী (-১.৬.১৯০৮) রংপুর । 
ঈশানচন্দ্র। উল্লাসকর দত্তের ফরমূলায় প্রস্তুত বোমা 
পরাক্ষাকালে দেওঘরে দশঘাঁরয়া পাহাড়ের কাছে 
বিজ্ফোরণে নিহত হন। উল্লাসকরও এই বিস্ফোরণে 
আহত হয়োছলেন। 1৪৩] 

প্রফুলচন্ত্র ঘোষ (১৮৮৩ - ১৯৪৮) কাঁলকাতা। 
ঈশানচল্দু। হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজে 
[শক্ষালাভ করেন। ১৯১০৩ খ্খ, ইংরেজশীতে এম.এ, 
পাশ করেন এবং ১৯০৭ খখ. প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ 
বৃত্তি পান। ১৯০০ খী, 0019 ৪3 002) (0 
ঠাই 3200 20150120581 20০০৩ নিবন্ধ 

[লিখে পগ্রাফথ স্মারক পুরস্কার লাভ করেন। 

২৯৪ ] প্রফৃল্লচন্দ্দ বঙ্দ্যোপাধ্যায় 

১৯০৪ খর, অস্থাঁয়ভাবে প্রোসিডেম্পী কলেজে 
অধ্যাপনা করে গরপন কলেজে বের্তমান সংরেন্দ্রনাথ 
কলেজ) যোগ দেন। তারপর ৯৯০৬ খী, পুরা 
প্রেসিডেন্সী কলেজে নিষুন্ত হন। ১৯০৭ খ: 
িশ্বাবদ্যালয়ের মনোনয়নে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন? 
এক বৎসরের আধককাল এই কাজ করে ১৯০৮ 
খুশী, পুনরায় প্রোসডেন্সী কলেজে অধ্যাপনান্্ 
ফিরে আসেন এবং দীর্ঘ ৩১ বৎসর অধ্যাপনার 
পর ১৯৩৯ খু, অবসর-গ্রহণ করেন। এই সময়ে 
সরকার তাঁকে উচ্চ খেতাব 'দতে চেয়েছিল, কিন্তু 
তান তা প্রত্যাখ্যান করলে তাঁকে এীঁমারটাস: 
প্রফেসর করা হয়। আচার্য জগদীশচন্দের পরে 
1তাঁনই প্রথম এই সম্মান পান। অসাধারণ পাাঁণ্ডত্য, 
অতুলনীয় ব্যাখ্যানৈপুণ্য ও পঠনভাঁঞ্গর জন্য তানি 
ইংরেজ সাহত্যের অধ্যাপক হিসাবে, বিশেষত 
শেক্সপীয়রের ভাষ্যকার হিসাবে অপরাজেয় খ্যাতি 
অজন করেন। তাঁর অবসর-গ্রহণের সময় সকল 
স্তরের ছাত্ররা বলেছিলেন, কলেজ থেকে একটা 
মহাশান্তর 'নিক্ষমণ হল। তিনি দানশীলতার জন্যও 
পারচিত ছিলেন। 'জাতক'-অন্বাদক শিক্ষাবিদ 
পতার নামে ঈশান-অনুবাদমালা গ্রল্থরচনার জন্য 
1তাঁন কাঁলকাতা 'বশ্বাঁবদ্যালয়কে ৩০ হাজার টাকা 
দান করেন। পরে তাঁর লক্ষাধক টাকা মূল্যের 
গবরাট গ্রম্থ-সংগ্রহও বিশ্বাবদ্যালয়কে সমর্পণ করা 
হয়। প্রোসডেল্পী কলেজের শতবার্ধকীতে যে 
ইতিহাস গ্রল্থ প্রকাশিত হয় তাতে তাঁর সম্বন্ধে 
বলা হয়েছে; - 0065 8696590 0680067 ০01 
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(011685"। [৯৪৬] 

প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 0১৮৪৯ - ৫.৮.১৯০০) 
নারায়ণপুর- নদীয়া । শিবচন্দ্র। মামজোয়ানশ গ্রামে 
ব্যবস্থা-দপর্ণ গ্রন্থ-রচাঁয়তা শ্যামাচরণ সরকারের 
অবৈতনিক ইংরেজী বিদ্যালয়ে "দ্বিতীয় শ্রেণীতে 
পড়বার সময় িতাঁবয়োগ ঘটায় মাত ১৫ বছর 
বয়সে আড়ংঘাটায় রেলওয়ে অফিসে কাজ নেন। 
এরপর 'বাঁভন্ন জায়গায় কাজ করবার পর ১৮৬৬ 
খএী. দার্জীলং লাইনে কাবাগোলা ডাকঘরে কেরানী 
িযৃক্ত হন। সেখানে থাকা কালে ইংরেজণ ও বাংলা 
গ্রন্থ অধ্যয়ন করে উভয় ভাষায় প্রগাঢ় জ্ঞান লাভ 
করেন। পরে এই ডাক বভাগের কাজে নিপুণতার 
পারিচয় 'দয়ে মত্যুর কয়েকাঁদন পূর্বে ১৯০০ খ্ঢী, 
পূর্ববঙ্গের পোস্টমাস্টার-জেনারেল পদ লাভ করে- 
'ছিলেন। পূর্ববঙ্গো থাকা কালে ভৈরবচন্দ্র ন্যায়ভূষণ 
নামক এক পাঁণ্ডতের কাছে ব্যাকরণ ও সাঁহত্য 
অধ্যয়ন করেন। বালেশ্যরে বদল" হলে তন্তজ্ঞান- 
[িবষয়ক বহায সংস্কত ও ইংরেক্জশ গ্রল্থ পাঠ করে 



প্রফুলচন্দ্র রায় 

(নিজের চেষ্টায় ও'ড়য়া ও তেলেগু এবং দাঁপো 
নামক একজন পাদরণর কাছে ল্যাঁটন ও গ্রশক 
ভাষা শেখেন। সেখানে থাকা কালে প্রাচীন হিন্দু 
রাজত্বের ইতিহাস রচনার জন্য বহু উপকরণ সংগ্রহ 
করেন। রচিত গ্রন্থ : “বাল্মীকি ও তৎসামীয়ক 
বৃত্তান্ত", “মণিহারণ”, "গ্রণীক ও হিন্দু”, "অনুভূতি 
প্রভতি। এছাড়াও দুটি কবিতা গ্রন্থ ও রাটীয় ব্রাহ্মণ 
সমাজের একটি হাঁতিহাস রচনা করেন। বঙ্গীয় 
সাহত্য পাঁরষদ পা্রকায়্ প্রকাশিত তাঁর 'কৃত্তবাস 
পণ্ডিত”, "বাঙলার প্রত্রতত্ব' প্রভতি গবেষণামূলক 
প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য । তান বঙ্গীয় সা'হ্ত্য পারষদের 
সহ-সম্পাদক ছিলেন। পিতার নামে শশবনারায়ণপুর 
ডাকঘর" প্রাতষ্ঠা করেন। [১,২] 

প্রফুলচন্দ্র রায়, আচার্য, স্যার (২.৮.১৮৬১- 
১৬.৬.১৯৪৪) রাড়ীল-যশোহর পেরবতরঁ কালে 
থুলনা)। হাঁরশচন্দ্র। প্রখ্যাত রসায়নাবদ, অধ্যাপক 
ও ভারতবর্ষে রাসায়ানক 'শিজ্প-প্রাতম্ঠানের প্রথম 
ভারতীয় স্থাপাঁয়তা । কালকাতা আলবার্ট স্কুল থেকে 
১৮৭৯ খযী. এন্ট্রান্স পাশ করে মেত্রোপাঁলটান ও 
প্রোসডেন্স কলেজে পড়েন। বি.এ. পরাক্ষার আগে 
গিল্ক্রাইস্ট বৃত্ত পরণক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৮৮২ 
খু. িলাত যান। সেখানে প্রথমে বি.এস-স. পাশ 
করেন এবং ১৮৮৭ খুশী. রসায়নশাস্তে মৌলিক 
গবেষণার জন্য এঁডনবরা 'বিশ্বাবদ্যালয় থেকে 
ডি.এস-সি. ডিগ্রী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের হোপ পুরস্কার 
পান। ১৮৮৮ খু, দেশে ফেরেন। ১৮৮৯ খুখ, 
[তাঁন প্রোসিডেল্স কলেজের রসায়ন বিজ্ঞানে সহ- 
কারী অধ্যাপক এবং ১৯১১ খু. প্রধান অধ্যাপক 
হন। ১৯১৯৬ খুশী. এ পদ থেকে অবসর-গ্রহণ করার 
পর সদ্য-প্রাতিষ্ঠিত বিজ্ঞান কলেজের রসায়ন বিভাগে 
পালিত অধ্যাপক' হন এবং ১৯১৩৬ খু. পর্যন্ত 
এ পদে আঁধম্ঠিত থাকেন। অধ্যাপনার গুণে তানি 
ছান্নদের আকৃষ্ট করে একটি ভারতীয় রাসায়াঁনক 
বিজ্ঞানী গোম্ঠীর সৃষ্টি করেন ও ভারতে রসায়ন- 
চ্ঠা এবং গবেষণার পথ উল্মৃন্ত করেন। ১৯০১ 
ঘ্ী, সংস্থাপিত ভারতবর্ষের প্রথম রাসায়নিক 
দ্ুবা ও ওষধ প্রস্তুতের কারখানা ৪৪৬ 
আযন্ড ফার্মাসউটিক্যাল ওয়াক্স লমিটেড'-এ 
তিনিই প্রাতষ্ঠাতা। ৪১855 
বিধানের এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য-প্রসারের প্রচেষ্টায় 
তাঁর উৎসাহ গল অদম্য। ১৯২৪-৪৪ খু, 
পযন্তি তিনি যাদবপুর জাতীয় 
সভাপাঁত 'ছিলেন। ১৯২৪ খু. তাঁর প্রেরণায় ও 
অর্থসাহায্যে ই'ণ্ডিয়ান কৌমিক্যাল সোসাইটি, প্রীত- 
ভিত হয়। জশবনে দেশ-বিদেশ থেকে তান বহ্ 
সম্মান লাত করেছেন। চিরকুমার প্রফ-ল্লচন্দ্র অনা" 

[ ২৯৬ ] প্রফুল চাকশ 

'ড়ম্বর জগবন যাপন করে গেছেন। ছান্র-শিষ্যদের 
সঙ্গে তাঁর 'নাবড় প্রীতির বন্ধন ছিল । স্বাধশনতা 

বিশ্লবশ বীরদের প্রাত তাঁর গভপর 
চছিল। সববধ জাতীয় শিক্ষা ও শিল্পো- 

দ্যোগের প্রাত অকৃপণ সহায়তা এবং মানব-কল্যাণে 
আঁজত অর্থের অকাতর বিতরণ তাঁকে দেশবাসগর 
সামনে বাঁশম্ট করে তুলেছে। ইতিহাস, ইংরেজ 
ও বাংলা সাহত্যের প্রাতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ 
ছিল। বাংলা ভাবায় 'বজ্ঞানচচ” প্রবর্তনের তিনি 
একজন প্রধান উদ্যোস্তা। তাঁর রচিত আত্মচারত 
0165 2180 17067167059 01 0 3015911 (01৩- 

1015 এবং ইংরেজী ও বাংলায় লেখা বহীবধ 
প্রবন্ধাবলণ তাঁর সাহত্য-সাধনার পাঁরচায়ক। বাংলায় 
রচিত 'বাঞ্গালশীর মাঁস্তন্ক ও তাহার অপব্যবহার, 

এবং 'অন্লসমস্যায় বাঙ্গালশর পরাজয় ও তাহার 
প্রতিকার, তাঁর অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । প্রোস- 
ডেন্সী কলেজে অধ্যাপনাকালে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 
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১৯০৯) দুই খন্ডে রাঁচত হয়। ১৯২১ খ্যশ, 
অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধশজশর খদ্দর 
প্রচারে [তান অন্যতম প্রধান উদ্যোন্তা 'ছিলেন। 
রাঁটশ সরকারৈর স.আই.ই. ও নাইট উপাাঁধ ছাড়া 
দেশ-বিদেশ চারটি বশ্বাবদ্যালয়ের সম্মানসচক 
ড়গ্রী পান এবং লণ্ডন ও 'মিউঁনক িশ্বাবদ্যালয় 
তাঁকে সম্মানত সদস্যর্পে গ্রহণ করে। ১৯১৯০ 
খী. রাজশাহীতে অন্যাম্ঠত বঙ্গীয় সাহত্য সম্মে- 
লনের এবং ১৯২০ খা. অন্যাষ্ঠত ভারতীশয় বিজ্ঞান 
সভার তান মূল সভাপাঁত-পদ অলগ্কৃত করে- 
চিলেন। ১৯৩১ খত. মিউনিক শহরের “য়ট্লে' 
আকাদোম ও ১৯৪৩ খশ. লন্ডন কোমক্যাল 
সোসাইট তাঁকে সম্মাঁনত সভার্পে গনর্বাচিত 
করে। কাঁলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ে রসায়ন "শিক্ষার 
উন্নণতকল্পে 'তান প্রায় ২ লক্ষ টাকা দান করেন। 
এছাড়াও দাঁরদ্রু ছান্রদের অর্থসাহায্য করতেন। 
জাতভেদ, বাল্যাঁধবাহ, পণপ্রথা প্রভাতি "হন্দু- 
সমাজের বিবিধ কুসংস্কারের বিরোধী 'ছিলেন। 
দুর্ভন্ষ, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভাতি প্রাক্কাতিক বিপর্যয়ে 
তাঁর ল্রাণকার্য উল্লেখযোগ্য । গুণমুশ্ধ দেশবাসশ 
তাঁর প্রাত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার “চহুস্বরূপ তাঁকে 
“আচার্য উপাধিতে ভূষিত করেছিল। [৩,৭,২৫,২৬] 

প্রফুল চাকশী (ডসে, ১৮৮৮ -১.৫,১৯০৮) 
'বহারগ্রাম--বগুড়া। রাজনারায়ণ। রংপুরে অধ্যয়ন- 
কালে বাড়তে কুঁস্তর আখড়া স্থাপন করেন। 
১৯০৩ খডখশ. নবাম্ধব সাঁমাত'তে যোগদান করে 
ক্রমে বিস্গবশ দলের কর্ম হন। স্বদেশশ আব্দো- 
লনের সময় রংপুরে প্রথম জাতশয় বিদ্যালয় প্রাতি- 
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্ঠত হলে তিনি ছান্রদের লাঠিখেলা ও মুষ্টিযুদ্ধ 
1শখিয়ে সৈন্যদের মত সংগঠিত করেন। ১৯০৬ 
খ:গঘ্টাব্দের শেষের দিকে বারন ঘোষ তাঁকে কাঁল- 
কাতায় দিয়ে যান। এই সময় বারীন ঘোষ তাঁকে 
পূর্ববঙ্গের ছোটলাট ব্যামৃফিল্ড ফুলারের হত্যার 
প্রচেষ্টায় নিয়োজিত করেন । এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে 
তান মানকতলার বোমার আঙ্ডায় এসে বাস করতে 
থাকেন। ১৯৯০৮ খখ. কলকাতার প্রোসডেল্সশ 
ম্যাঁজস্ট্রেট কিংসৃফোর্ডকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয়। কিংসৃফোর্ড জজরূপে মজঃফরপুরে 
বদল হন। তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে প্রফুল 
চাকগ ও ক্ষ,দরাম বস্ মজঃফরপুরে যান এবং তাঁর 
গতিবিধি লক্ষ্য করতে থাকেন। প্রাতাঁদন সন্ধ্যায় 
কংসৃফোর্ড ফিউন গাঁড়তে ইউরোপীয়ান ক্লাবে 
যেতেন। ৩০ এপ্রল ১৯০৮ খুশী. সন্ধ্যায় একটি 
িটন গাঁড় ক্লাব থেকে বেরোতে দেখে কিংসৃঁ 
ফোডেরি গাঁড় মনে করে ক্ষাদরাম ও প্রফলল্প গাঁড়র 
উপর বোমা ছোঁড়েন। এ গাঁড়তে মিসেস ও মিস 
কেনোড ছিলেন, তাঁরা নিহত হন। এই ঘটনার পর 
প্রফুল্ল সারারান্র হেটে সমাস্তপুর পেশীছে ট্রেনে 
মোকামাঘাট রওনা হন। সেই গাঁড়তেই দারোগা 
নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। প্রফৃদ্নি মোকামা- 
ঘাট থেকে ভোরবেলা কাঁলকাতার গাঁড় ধরতে গেলে 

সাহায্যে প্রফুল্পকে গ্রেপ্তার করতে যান। অনন্যোপায় 
হয়ে প্রফল্প্র নিজ 'বিভলবারের সাহায্যে আত্মহত্যা 
করেন। তাঁর মৃতদেহ থেকে মস্তক 'বাচ্ছন্ন করে 
[স্পারটে ভিজিয়ে রেখে পুলিস তাঁর পাঁরচয় 
জানবার চেষ্টা করোছল। 'বপ্লবী কর্ম প্রচেষ্টায় তানি 
দ্বিতীয় শহীদ । তাঁর ছদ্মনাম ছিল দীনেশ রায়। 
কিছুাদন পর 'বপ্লবণ সহকর্মীরা দারোগা নন্দ- 
লালকে হত্যা করে প্রফুল্ল চাকীর মততযুর প্রাতিশোধ 
নেয়। [৩.১০,৪ ২১৪৩] 

বক্ষ ( *২.২.১৯১৪- ২২:২৯, 

১৯৩৭) কুমিল্লা । পিতা মোল্তার রনশীকান্ত আইন 
অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কোর্ট বর্জন করেন। 
প্রফূল্পনীলনশ যখন কুমিল্লা ফৈজন্বেসা গাল হাই 
স্কুলের অস্টম শ্রেণীর ছাত্রী তখন সহপাঠ শান্ত 
ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরণকে তিনিই প্রথম বিপ্লবের 
পথ দেখান। ম্যাজিস্ট্রেট স্টভেল্সকে গাল করায় 
শান্তি-সৃনীতি বন্দী হন এবং পৃলস ১৫ ভিসে- 
ম্বর ১৯৩১ খ্ঢাীঁ, তাঁকেও গ্রেস্তার করে। কিন্তু 
তাঁর বিরুদ্ধে উপয্স্ত প্রমাণ না থাকায় তাঁকে ২২ 
মার্চ ১৯৩২ খী. ডেটানউ ?হসাবে জেলে ও 
বন্দখনিবাসে' রেখে দেয়। এই সময় আই.এ. ও 
বি.এ, পাশ করেন। কুমিল্লা শহরে অন্তরশণ থাকা 

২৯৬ ] প্রফঃলরঞ্জন দাশ 

কালে আপোণ্ডসাইটিসে আক্রান্ত হয়ে প্রায় বিনা 
চিকিৎসায় মারা যান। [২৯,১৩৯] 

প্রফচল্লনাথ ঠাকুর, রাজা (৯৮৮৭, - ২.৭.১৯৩৮) 
পাথুরয়াঘাটা-কাঁলকাতা। শরাঁদন্দ্রনাথ। কালগ- 
কৃষ ঠাকুরের পৌন্র। স্বাস্থ্য খারাপ থাকার জন৷ 
গৃহশিক্ষকের কাছে লেখাপড়া শেখেন। যোগীন্দ্- 
নাথ বসু ও মহেন্দ্রনাথ গুগ্ত তরি গৃহাশিক্ষক 
ছিলেন। ১৯০৯ খটী তান 'ব্রাটশ হইীণ্ডিয়ান 
আ্যসোঁসিয়েশনের সভ্য, ১৯২৮ খঢী. কার্ীধ্যক্ষ 
ও চার বছর পরে সভাপাতি এবং ১৯৯৩০ খু. 
কালকাতার শোঁরফ হন। পণ্চম জজের রাজত্বের 
রজত জয়ন্ত উপলক্ষে যে অর্থ সংগৃহীত হয় 
তিন সেই ফান্ডের ধনাধ্যক্ষ 'ছিলেন। এ ছাড়াও 
"তান কাঁলকাতা ক্লাবের সভাপাঁতি, সন্ত্রাসবাদ 

স্কাউট আযসোঁসিয়েশনের ডাস্টক্ট কামশনার প্রীতি 
পদে এবং জনসেবামূলক কর্মে নিযুন্ত 'ছিলেন। 
কাশী বিশ্বাবদ্যালয়, দৌলতপুর কলেজ ও কার- 
মাইকেল কলেজে অর্থ দান করোছিলেন। সরকারের 
বশবাসভাজনরূপে ১৯৩৫ খা, 'রাজা' উপাধ 
লাভ করেন। বিপ্লবী নায়ক রাসাঁবহারণ বস; তাঁর 
পুত্রের গৃহাশিক্ষকরূপে দেরাদুনে অবস্থান করে 
উত্তরভারতে সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৯১২ খা, 
রাসাঁবহারী যখন জাপান যাত্রা করেন, তখন তাঁর 
ছদ্মনাম ছিল শপ. এন. টেগোর। [১,৫] 

প্রফৃল্পময়শ দেবী (১৮৯১ -১) বাণীবহ-- 
ফাঁরদপুর। পিতা স্ব্রীশক্ষানূরাগণ 'বাপনাবহারী। 
প্রফূল্রময়শী ১৮৯৯ খডী, জেলাবোডের উচ্চ 
প্রাথথামক পরাক্ষা' দিয়ে ফারদপুর জেলায় সবোচ্চ 
স্থান লাভ করেন। পরের বছর ফাঁরদপুর '“সৃহৃদ- 
সামমলনী'র একটি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান আঁধ- 
কার করে পারিতোষক পান। ১২ বছর বয়সে 
ববাহ হয়। ১৯০৮ খু. তাঁর কাঁবতা পুস্তক 
“বীর বালক, প্রকাশিত হয়। অন্যান্য গ্রদ্থ : "পুষ্প, 
পরাগ", ধাল্রীপাল্না নোটক)। 18৪] 

প্রফ্ল্লরজ্জন দাশ (১২৮৭ - ১৭.৫.১৩৭০ ব.)। 
আঁদানবাস তোলরবাশ-__ঢাকা। ভুবনমোহন। দেশ- 
বন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । 'বলাত থেকে 
ব্যারস্টার হয়ে ১৯০৬ খ্. কাঁলকাতা হাইকোর্টে 
আইন ব্যবসায় শুরু করেন। পাটনায় হাইকোর্ট 
প্রাতষ্ঠার পর ১৯১৭ খ্যীঁ. পাটনার স্থায়শ 
বাঁসন্দা হয়ে আইন ব্যবসায়ে ব্রত হন। 'কছু- 
গদনের মধ্যেই খ্যাতি অর্জন করে বিচারপাঁতর পদ 
লাভ করেন। ১৯১২৯ খু, মতাঁবরোধের জন্য পদ- 

এবং অনাতকালের মধ্যেই ভারতবর্ষের অন্যতম 



প্রফুল্ল রায় 

শ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজনবব্রুপে পাঁরগাণিত হন। সাহিত্যা- 
নুরাগীী ছিলেন। রচিত কাব্যগ্রন্থ : “মথ আযাপ্ড দি 
স্টার'। এ ছাড়া দেশবন্ধূর “নারায়ণ” পাত্রকাতেও 
কাবতা লিখতেন। সারা ভারত ব্যান্ত-স্বাধশনতা 
ইউনিয়ন, পাটনা বাঙাল সাঁমাত এবং সারা ভারত 
লন-টেনিস সামাতর সভাপাঁত ছিলেন। 18] 

প্রফূল রায় €১৮১১১-২৮.১২.১৯৭১)। 
1ব.এ. পাশ করার পর নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ীর 

চঁরির্রে আভনয় করেন (১৯২৪)। ১৯২৫ খুখ, 

গৌতিমবুদ্ধের জীবন অবলম্বনে রাঁচিত 'লাইট অফ 
এশিয়া" নির্বাক ছাঁবতে দেবদত্তের ভূমিকায় আঁভ- 
নয় করেন। এঁ পাঁরচালকের পরবতর্ঁ ছাব এসরাজ' 

-এর একটি টাইপ চারিব্লে তাঁকে দেখা যায়। এগ্রো 
অফ এ জাইস' ছবিতে তান আঁভনয় করা ছাড়াও 
উত্ত পাঁরচালকের ভারতীয় সহকারণ হিসাবে কাজ 
করেন। পরে তান 'নজেই চন্রপারচালনায় অব- 
তীর্ণ হন। তাঁর পারচাঁলিত 'নব্ণক ছাঁব : "চাষার 
মেয়ে ১৯৩১) ও 'আভিষেক' ১৯৩১)। তাঁর 
প্রথম সবাক ছবি “চাঁদ সদাগর” ১৯৩৪ খু. মুলত 
পায়। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ছাঁব : “আভিজ্ঞান', 
“ঠিকাদার, “পরশমাণ', “মালণ্ট' এবং 'ভাদুড়শ 
মশাই” । এছাড়াও কিছ খহন্দী ও উর্দু ছাঁব পাঁর- 
চালনা করেন। [১৬৯৭] 

প্রবাসজীবন চৌধরশ €১৩.৩.১৯১৭ - ৪.৫, 
১৯৬১) শ্রীরামপুর- হুগলশী। ডা. এম. এল. 
চৌধুরী । কৃতাঁবদ্য প্রবাসজীবন বিজ্ঞান ও দর্শনের 
মধ্যে গ্রকটা যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করোছিলেন। 
১৯৩৯ খ্মী, তান পাটনা "বশ্বাবদ্যালয় থেকে 
পদার্থাবদ্যায় এম.এস-স. শু ১৯৪২ খ্ী, কলি- 
কাতা 'বশ্বাবদ্যালযম থেকে ইংরেজী সাহত্যে 
কাতত্বের সঙ্গো এম.এ. পাশ করেন। এরপর গভশর 
আগ্রহে দর্শনশাস্ত অধ্যয়ন করেন। ১৯৪৬ খুখ, 

থেকে ১৯৫২ খ্ী, মধ্যে তান কাঁলকাতা 'বিশব- 
বিদ্যালয় থেকে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বত, স্যার আশ- 
তোষ সুবর্ণপদ্দক, 'গ্রাফথ পুরস্কার, মোয়াট পদক 
ও ফিল. উপাঁধ লাভ করেন। ১৯৪৪ খন, 
শলং-এ ও পাঞ্জাবের সেন্ট আযান্টনধ কলেজে তান 
ইংরেজ সাহিত্যের অধ্যাপক 'ছিলেন। পরে বিশ্ব" 
ভারত 'বশ্বাবদ্যালয়ে যোগ দিয়ে পদার্থীবদ্যা, 
দর্শন ও ইংরেজ সাহত্য পড়াতেন। ১৯৫৩ খপ. 
কাঁলকাতা প্রোসডেন্দপী কলেজে দর্শন বিভাগের 
প্রধানরূপে নিষ্যন্ত হন। ১৯৫৯ - ৬০ খে, [তান 
কনেল বিশ্বাবিদ্যালয়ে ণভাঁজাটং ফেলো" এবং 
দক্ষিণ ক্যালিফোনয়া শবশ্বাবদ্যালয়ে পাঁরদর্শক- 

[ ২৯৭ ] প্রবোধকুমার [বিশ্বাস 

অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন। ১৯৬০ খুশ, 
এথেন্সে অন্নীচ্চত ৪র্থ আন্ত্াতক সৌন্দর্ধতত্তব 
(এসথেটিজ্স) কংগ্রেসের ভাইস-চেয়ারম্যান 'ির্বা- 
চিত হন। তাঁর দর্শন, বিজ্ঞান এবং সৌন্দর্য ত্তব- 
বিষয়ক প্রবন্ধাবলী দেশ-বিদেশের বহু বিখ্যাত 
পান্রকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা : 
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প্রভীতি। (১৯৫৫! 
প্রবীর সেন (১৯২৫ - ২৭.১.১৯৭০) কাঁলি- 

কাতা (2)। আঁময়। ?প. সেন নামে সমাধক প্রাসদ্ধ। 
কাঁলকাতার লা মার্টনার স্কুলের ছাত্র পি. সেন 
'খোকন' নামেই সবার "প্রিয় ছিলেন । 'ক্রুকেটে উই- 
কেট-কিপার 'হসাবে খ্যাতি অর্জন করলেও ব্যাট 
এবং বলেও ভাল হাত 'ছিল। উঠাঁতি উইকেট-কিপার 
হিসাবেই ১৯৯৪৭-৪৮ খুশী, ভারতীয় দলের সঙ্গে 
তান অস্ট্রোলয়া সফর করেন এবং টেস্ট ক্রিকেট 
খেলার সুযোগ পান। তনিই প্রথম বাঙালশ যান 
সরকারণ টেস্ট ক্রিকেট খেলার জন্য নির্বাচিত হয়ে- 
ছিলেন। ডন ব্র্যাডম্যানের শাল্তশালী অস্ট্রেলিয়া 
দলের বিরুদ্ধে তিনি যে কাঁতত্বের পারচয় দিয়ে 
গছলেন তাতে স্বয়ং ব্র্যাডম্যান তাঁর প্রশংসা করে- 
ছিলেন৷ ডন ব্ল্যাডম্যানকে স্ট্যাম্প-আউট করে পি. 
সেন উইকেট-কীপাররূপে দঢ়প্রাতিষ্ঠ হন। 'ইন্ডি- 
য়ান 'ক্রিকেটে'র ১৯৫১ খী, সংস্করণে তাঁকে 
ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্রকেট খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি 
দেওয়া হয়েছে । ১৯৫২ খু. ইংল্যান্ড সফর করেন। 
ক্রুকেট ছাড়া ফুটবলেও তাঁর দখল 'ছিল। টেস্ট 
খেলা থেকে অবসর-গ্রহণের বেশ কিছু পরে 
খবরের কাগজে খেলা সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। 
[১৭] 

প্রবোধকুমার 'িবশ্বাস (১৮১৯৭ - ১৯৯৬৯) ভাতু- 
'ড়য়া--যশোহর। রামলাল। দিনাজপুর জেলা স্কুল 
থেকে পাশ করে ১৯১৪ খশ. কাঁলকাতা রিপন 
কলেজে ভার্ত হন। স্কুলের ছা্রূপেই অমৃত 
(শশাঙ্ক) হাজরার নিকট বস্লব মন্মে দীক্ষত 
হন পাীলসের অত্যাচারী ি.এস.প. বসন্ত 
চ্যাটাজরঁকে হত্যার নরেশ পেয়ে অন্যান্যদের 
সত্গে ৩০.৬.১৯১৬ খুশি, কার্য সমাধা করেন। 

বেশ ফিছাদন পুলিস তাঁর সন্ধান পায় নি। 
আমহার্্ট রো'র মেস ছেড়ে মিজাপুর স্ট্রীটে অব- 
স্থান করে পড়াশুনায় মন দেন। হঠাৎ একাঁ্দন 
পুলিস সন্দেহক্রমে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পনরো 
দন িড্ স্ট্রখটে রেখে স্বীকারোম্ত আদায়ের 
জন্য অকথ্য অত্যাচার করে। অবশেষে হাল ছেড়ে 
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দিয়ে তাঁকে প্রেসিডেম্পী জেলের 'নজনি কক্ষে বল্দণ 

করে রাখে । পরে সেখান থেকে দালান্দা হাউসে 
বদলী হলে অভূতপূর্ব উপায়ে নালনী ঘোষের 
সঙ্গে মুস্ত হয়ে চল্দননগরে পেশছান। সেখান থেকে 
আসামে গোৌহাটি আশ্রয়-কেন্দ্রে যান। সেখানে 
পুলিস বেষ্টনী ভেদ করে আত্মগোপন করেন। 
িছুদন পরে গ্রেপ্তার হয়ে রাজশাহশী সেন্ট্রাল 
জেলে স্টেট 'প্রজনার 'ছলেন। পরে 'িবপলবশী কার্য- 
কলাপ থেকে অবসর নয়ে তান কাঁলকাতা কপো- 
রেশনে চাকার করতেন। [১০৪,১৪৩] 

প্রবোধচন্দ্র গ্হ (১৮৮৮?-২.৭.১৯৬৯) 
বানারপাড়া--বারশাল। কাঁলকাতা জেনারেল পোস্ট 
অফিসের কর্মচারী 'ছিলেন। “আর্ট িয়েটার' নামক 
প্রতিষ্ঠান ষ্টার 1থয়েটারের পাঁরচালনা গ্রহণ করলে 
সরকারী চাকার পাঁরত্যাগ করে উন্ত রগ্গমণ্চের 
সেকেটারণর পদ গ্রহণ করেন এবং আর্ট থিয়েটারের 
প্রথম উপহার অপরেশচন্দ্রের 'কর্ণাজুন' নাটকের 

তত্বাবধানে ১৯২৩) কৃতিত্ব দেখান। পরে মনো- 
মোহন 'থয়েটারে আসেন। ১৯৩১ খুশ. “নাট্য- 
1নকেতন' নামে নিজস্ব রগ্গালয় প্রাতম্ঠা করেন। 
নাট্যানকেতনের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা : “মযন্তর 
উপায়', “মা” "পথের দাবী", "াঁরন্রহশন', 1সরাজ- 
দ্দৌলা”, 'কারাগার' ও 'কালিন্দশ”। তাঁর প্রযোঁজত 

'বাভন্ন নাটকে 'তনকাঁড় চক্রবতর্গ, দুর্গাদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশ মিত্র, অহণন্দ চৌধুরণ, 
নগহারবালা প্রভাতি আভনয় করেছেন। রাণশধালা 
ও সরযূদেবী এই রঙ্গমণ্ে আভনেবীরূপে প্রীত- 
স্ঠিত হন এবং নাট্যকার শচশন সেনগুপ্ত ও মল্মথ 
রায় তাঁর সংস্পর্শে এসে প্রাতভা-বিকাশের সুযোগ 
পান। দেশাঁবভাগের পর কিছুকাল পাকিস্তানে 
বাস করার সময় সেখানকার 'সনেমা-ীশল্পে আত্ম- 
নিয়োগ করেন। পাকিস্তান 'রিজার্ভ ব্যাঞ্ফের অন্য- 
তম পাঁরচালক 'ছিলেন। [৪,১৭] 

প্রবোধচন্দ্র দে, এফ.আর.এইচ.এস. ১৮৬২ - 
১৯৩৪)। খ্যাতনামা কাঁষাবদ্যাবশারদ । দেশশ ও 
বিদেশী কাঁষবিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন এবং 
হাতে-কলমে কীঁষকার্য করে দক্ষতার পাঁরচয় দেন। 
[তান ম্বারভাগ্গা মহারাজার বিখ্যাত বাগান, মূর্শি- 
দাবাদ নবাব সরকারের আম্রকানন, মহশশরের 
রাজধানশ বাঞ্গালোর শহরের 'বখ্যাত উদ্যান এবং 
আসাম-তেজপূর রেলওয়ের বাগান রচনা করে অনন্য- 
সাধারণ কত প্রদর্শন করেন। 'কাঁবক্ষেত্ 'মান্তকা- 
তত্ব” কার্পাস চাষ, "ভূঁমিকর্ষণ”, ্সক্জশীবাগ', 
গোলাপ বাড়ণ' প্রভাতি ১৮ট গ্রল্থের রচায়তা। [১] 

প্রযোধচল্জ পাল ৫-১৯৬৯)। তান চাল্পশ 
দশকের শেষাঁদকে কুচীবহার জেলার ফরোয়ার্ড 

[ ২৯৮ 1 প্রবোধচন্ছ্র বাখচশ 

ব্লকের নেতৃস্থানীয় সংগঠক 'ছিলেন। অন্যাদকে 
সাহত্যচর্চাও করেছেন। 'একক', 'নতুন সাহিতা' 
“পরিচয়” প্রভাতি পান্ুকাদিতে রচনাবলশ প্রকাশ 
করতেন। “দেয়ালা' তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রস্থ 
এবং তাঁর উপন্যাস 'শঙ্খ-হৃদয়” উত্তরবঙ্গের কৃষক- 
জশীবনের পটভূঁমিকায় রাঁচত। বিস্লবী চেতনায় 
উদ্বুদ্ধ এই সাহাত্যক অভাবের তাড়নায় আত্ম- 
ঘাতী হন। [৩২] 

প্রবোধচন্দ্র বাগচী (১৮.১১,১৮৯৮-১৯,৯, 
১৯৫৬) শ্রীকোল- যশোহর। পৈতৃক বাসস্থান 
খুলনা । ১৯১৪ খএব, মাগুরা হাই স্কুল থেকে 
প্রবোশকা, ১৯১৮ খস, কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে 
সংস্কৃত সাঁহত্যে অনার্পসহ 'ব.এ. এবং ১৯২০ 
খী, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কীতি [বিষয়ে 
এম.এ. পাশ করে কলিকাতা 'বিশবাবদ্যালয়ে প্রাচশন 
ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃত বিভাগের লেকচারার 
হন। ১৯২১ খখ, স্যার আশুতোষ তাঁকে 1িব*্ব- 
ভারত বিদ্যালয়ে পাঠালে 'তাঁন সেখানে গসিলভ্যাঁ 
লেভির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অধ্যাপক লোভর 
আগ্রহে তান ১৯৯২২ খ, নেপাল গিয়ে নেপাল 
দরবারের গ্রন্থাগ্রারে রক্ষিত বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি- 
বিষয়ক পাশ্ডুলাঁপ 'নয়ে কাজ করেন। এই সময় 
স্যার রাসাঁবহারী ঘোষ ট্র্যাভেলিং ফেলো গহসাবে 
জাপান ও ইন্দোচন থেকে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি 
বিষয়ে উপাদান সংগ্রহ করেন। ১৯২৩ খন, 
প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে যান। 

১৯২৩-২৬ খুশী, ভোট ও চখনা ভাষা এবং বৌদ্ধ- 
ধর্ম ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করে প্রাচশন ভারতের ইতি- 
হাস বিষয়ে গবেষণা করেন। এই গবেষণার ফল-_ 
ফরাসী ভাষায় তন খণ্ডে রচিত 'চখনদেশে বৌদ্ধ 
শাস্ত 05 0210011 800001010586 1510 00126)” 

এবং দু্থণ্ডে "দুইখান সংস্কত-চশনা আভধান” 
€70০0% 2:5%19065 920980110-00021)015) গ্রল্থ। 

এই গ্রন্থ দুশটর জন্য প্যারিস 'িশ্বাবদ্যালয় থেকে 
০০6৪৪৪1০51৪ ডগ্রী পান। ১৯২৬ খপ, 

দেশে ফিরে দোঁহাকোষ, চর্যাপদ ইত্যাদ সংগ্রহের 
জন্য 'ম্বতীয়বার নেপালে যান। এরপর ১৯৩০- 

৪৪ খুশী. পর্যন্ত কাঁলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ে অধ্যা- 
পনা ও গবেষণার কাজে রত থাকেন। এই সস 
তাঁর রচিত গ্রল্থ ও প্রবন্ধাবলশর মধ্যে “দোহা- 
কোষের ব্যাখ্যা ও অনবাদ', চর্যাপদের মূল পাঠ 
ও ব্যাখ্যা, 45905055520 05 1150095 ইত্যাদি 

বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ১৯৪৪ খশ, থেকে 'নজ 
চেষ্টায় 51210-700192 510৫1৩5 নামে চখন-ভারত 

সংস্কীতি-বিষয়ক ত্িমাঁসক গবেষণা পান্রকা সম্পা- 
দনা ও প্রকাশ করতে থাকেন।' ১১৪৫ খপ. বন্ব- 
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ভারতখর চীনাভবনে গবেষণা বিভাগের অধ্যক্ষ 
[হসাবে যোগ দেন। ১৯৪৭ খু, পাকং 'িশ্ব- 
'বদ্যালয়ের আমল্ণে অধ্যাপকরূপে চীনদেশে যান। 

১৯৪৮-৫১ খা, মধ্যে বি*বভারতীর প্রাচীন 
ভারতশয় ইতিহাস ও সংস্কীতি বিভাগের অধ্যক্ষ 
এবং পরে িদ্যাভবন গবেষণা বিভাগের অধ্যক্ষ হন। 
[বশ্বভারতধ কেন্দ্রীয় 'বশ্বাবদ্যালয়রূপে পারিগাঁণত 
হলে তিনি ইতিহাসের অধ্যাপক এবং স্নাতকোত্তর 
বিভাগের অধ্যক্ষ হন। ১৯৫২ খু. বজয়লক্ষমী 
পাণ্ডিতের নেতৃত্বে ভারতীয় সংস্কৃতি সঞ্ঘের সদস্য 
রূপে পুনরায় চীনদেশে ষান। ১৯৫৪ খত্ী. িশ্ব- 
ভারতখর উপাচার্য হন। কর্মরত অবস্থায় হদ- 
বোগে তাঁর মৃত্যু হয়। [৩] 

প্রবোধ দাশগ;প্ভ ৯৯০০ - ২৬.৪.১৯৭৪)। 

ভাঁদ নবাস বিক্রমপৃর-ঢাকা। কুমিল্লা অভয় 
আশ্রমের প্রাতিম্ঠাতা-সম্পাদক। ১৫ বছর বয়সে 
প্রফল্ল দাশগুপ্তের প্রেরণায় অনুশীলন সমিতিতে 
যোগ দেন। কলেজ জশবনে প্রান্তন মৃখ্যমল্লী প্রফুল্ল 
ঘোষের সংস্পর্শে আসেন। ভ. নৃপেন বসু এবং 
ড. সুরেশ ব্যানার্জ তাঁর সহকর্মী 'ছিলেন। রাজ- 
নীতিতে অংশগ্রহণ করায় ইংরেজ আমলে কারা- 
দণ্ড ভোগ করেছেন। দেশ স্বাধীন হবার পর তানি 
তদানল্তন পূর্ব-পাকিস্তানে থাকেন। সেখানে 
আয়ুব শাহের শাসনকালে তান এক বছর কারা- 
বাস করেন ও সাড়ে চার বছর নজরবন্দী থাকেন। 
অকৃতদার 'িলেন। [১৬] 

প্রবোধ ভট্টাচার্য ৫- ১৯১৬) রাজশাহী । রাজ- 
১৯১৬ খুশী, 

গ্রহণ করেন। পৃলিসের গলিতে তাঁর মৃত্যু হয়। 

[৪২,১০১] 
প্রভা ১৯০৩ - ১৯৫২)। খ্যাতনাম্নী আভ- 

নেত্রশ। ১৯১৫ খঃশ. বেঙ্গল থিয়েটার মণ্যে আঁভনয় 
শূরু। ১৯২১-২২ খু, বেঙ্গল থিয়োট্রক্যাল 
কোম্পানীর অধীনে এবং আরও পরে 'শাশরকুমার 
ভাদুড়শ পাঁরচালিত রঞ্গালয়গ্ীলতে আভনয় 
করেন। ১৯৩০ -৩১ খু, শাশিরকুমারের সম্প্র- 
দায়ের সঙ্গে আমোরকা গিয়ে সীতার ভূমিকায় 
অভিনয় করে নাট্যরদিক ও সমালোচকদের কাছ 
থেকে সৃখ্যাঁত পান। 'শাশরকুমারের সম্প্রদায় 
ছাড়াও অন্যান্য সম্প্রদায়ে আভনয় করেছেন। উল্লেখ- 
যোগ্য চাঁরনত্রাবলশী : 'সশতা”, “অহল্যা” 'ইন্দুমতগ”, 
শবফ-ুপ্রিয়া 'সুমিত্রা প্রভীতি। চলীচ্চত্রেও 'তাঁন 
অভিনয় করেছেন। স্নেহময়ী অথচ তেজাস্বনগ 
পাশ্বচনিলে তিনি বিশেষ আভনয়-নৈপুণ্য প্রদর্শন 
করেন। ৩,১৪০] 

[ ২৯৯ ] প্রভাতচচ্ছ গঞ্যোশাম্যা 

প্রভাতকুমার মখোপাধ্যায় ৩.২.১৮৭৩ " ৫.৪* 
১৯৩২)। মাতুলালয় ধাতীগ্রাম--বর্ধমানে জল্ম। 
জয়গোপাল। আদ নিবাস গুরুপ- হুগলী । ৯৮৮৮ 
খী. জামালপুর হাই স্কুল থেকে এখ্ট্রান্দ পাশ 
করেন এবং ১৮৯৫ খই, পাটনা' কলেজ থেকে 
ধব,এ. পাশ করে ধকিছাঁদন 'সিমলায় কেরানীর 
কাজ করার পর ১৯০১ খশ. গবলাত ষান। ১৯০৩ 
খই. ব্যাঁরস্টার হয়ে দেশে ফেরেন। ৮ বছর গয়ায় 
আইন ব্যবসায় করেন। ১৯১৬ খযী. কাঁলকাতা 
ণবশ্বাবদ্যালয়ের আইন কলেজের অধ্যাপক হন। 
ছাত্রাবস্থায় 'ভারতশ' পত্রিকার মাধ্যমে কাঁবতা রচনা 
য়ে সাহিত্যজীবন শুরু করেন। পরে রবীন্দ্র- 
নাথের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে গদ্যরচনায় হাত দেন। 
শ্রীমতশ রাধামাঁণ দেব ছদ্মনামে লিখে কুন্তলসনের 
প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। "মানস ও মর্মবাণণী 
পাত্রকার সহযোগশ সম্পাদক 'ছলেন। 'প্রদশ্প”, 
প্রবাসগ' ও 'ভারতখ' পান্রকায় নিয়ামত 'লখতেন। 
রাঁচত ১৪ট উপন্যাস ও শতাঁধক গল্পের মধ্যে 
'রত্দীপ" শ্রেষ্ঠ উপন্যাসর্পে স্বীকৃত এবং এঁটর 
নাট্য ও চিন্ররপও জনীপ্রয় হয়। শ্রীজানোয়ারচন্দ্র 
শর্মা ছদ্মনামে রাঁচত 'সক্ষরলোম পাঁরণয়” পণ্টাঙ্ক 
নাটকাঁট অম্যাদ্দুত রয়েছে। ইংল্যাণ্ড সম্বন্ধেও নানা 
প্রবন্ধ দিলখেছেন। উল্লেখযোগ্য অন্যান্য গ্রন্থ : 
'আভশাপ" (ব্যঙ্গকাব্য), 'গঞ্পবশীথ', হতাশ প্রোমক 
ও অন্যান্য গল্প” শসন্দরে কৌটা" "দেশী ও 

ণিবলাত”', “সতপর পাতি”, 'রমাসুন্দরী" প্রভাতি। 

সমাঁধক প্রাসদ্ধ। [১,৩,৭,২৫,২৬,২৮] 
প্রভাতকুস্ম রায়চৌধ্রী (7- -১৯২১)। ধপতা 

দেবণপ্রসন্ন কর্তৃক প্রাতীষ্ঠত 'নব্যভারত' পীন্রকার 
সম্পাদক ছিলেন । ব্যাঁরস্টার প্রভাতকুসুম কারখানার 

দের সাহায্য সামাতর সেক্রেটারী এবং কংগ্নেসের 

প্রভাতচন্দ্র গঞ্গোপাধ্যাক্স, জংলশী গাঙ্গুলী 

(১৮৮৯ -৭.৩.১৯৭৩) কাঁলকাতা ৷ ব্রাঙ্গাসমাভের 

প্রখ্যাত নেতা এবং জাতীয় কংগ্রেসের সেকালের 

নেতৃস্থানীয় কর্মী দ্বারকানাথ ও সমাজসেবা ডা. 

কাদাম্বনগ দেবর পত্র । পিতামাতার কাছ থেকেই 

তাঁর দেশসেবায় হাতে খাঁড়। বাল্যকালে 'তিনি 

স্বদেশশ আন্দোলনে যোগ দেন। 'ব.এল. পাশ করে 

সাক্রয়ভাবে জাতশীয় আন্দোলনে য্য্ত থাকায় বিভিন্ন 

সময়ে বহুবার কারাবরণ করেন। দণীর্খণদনের সাংবা- 

দক জশবনে [তানি আনন্দবাজার পাকা, দেশ, 



প্র্জাবতণী দেবী 

ভারত, জনসেবক, তত্বকৌমদুদণ প্রভাতি পন্র-পাত্রকার 
সঞ্গে যুন্ত ছিলেন। ১৯৪২ খ্ী, "ভারত-ছাড় 
মান্দোলনকালে 'ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত 
“তআরত' পন্রিকা তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। 
প্রব্ধকার এবং বাশ্মী হিসাবেও তার খ্যাত 'ছিল। 
[তান সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপাঁতি এবং নানা 
জনাহতকর প্রাতিষ্ঠানের সঞ্গে য্ন্ত ছিলেন। [১৬] 

প্রভাবতশী দেবী, সরপ্বতী (১৮৯৬ - ১৪.৫. 
১৯৭২) খাঁটুরা- চাঁব্বশ পরগনা । গোপালচন্দ্ 
সন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথাগত শিক্ষা না পেলেও পিতার 
সাহায্যে কৈশোরেই কণট্স্, শেলী, বায়রন প্রভাত 
কাবধর কাব্যের রসাস্বাদন করেন। ৯ বছর বয়সে 

গোবরডাগ্গার নিকট 'গৈপুর' গ্রামে বিবাহ হয়। 
যৌবনে “টশচার্স খ্রৌনং সাঁটফকেট লাভ করে 
প্রথমে উত্তর কাঁলকাতার একাঁট "বিদ্যালয়ে পরে 
দেশবন্ধু চিন্তরঞ্জনের অনুরোধে কাঁলকাতা কপো- 
রেশনের স্কুলে দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেন। 'তিন- 
শতাধিক গ্রন্থের রচায়ঘ্শ। প্রথম উপন্যাস এবাঁজতা' 
ভারতবর্ষ মাসকে ১৩৩০ ব. প্রথম প্রকাশিত হয়। 
এটিই বাংলা, 'হন্দী ও মালয়লাম ভাষায় যথাকুমে 
'ভাঙ্গাগড়া', ভাবী" ও কুলদেবম্, নামে িন্তরায়িত 
হয়। এ ছাড়া 'পথের শেষে? উপন্যাসাঁট বাঙলার 
মেয়ে' নামে নাট্যর্পায়িত হয়ে দীর্ঘকাল সাফল্যের 
সঙ্গে আভনীত হয়। 'ব্রতচারণণ”, 'মহীয়সণ নারী”, 
'ব্যাথতা ধার, 'ধৃলার ধরণ”, “রাঙ্গা বৌ” প্রভাতি 
তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। ছোটদের জন্য ঠলাখত 
'কৃষ্ণা রোমান 'সারজ', "ইন্টারন্যাশনাল সার্কাস, 
ইত্যাদি গ্রম্থরাঁজি জনাপ্রয় হয়। প্রধানত, ওপন্যাঁসক 
হলেও তাঁর রাঁচত কয়েকাট গানও প্রার্সাদ্ধ লাভ 
করে। নবদ্বীপ বদ্বজ্জনসভা কর্তৃক 'সরস্বতী, 
উপাঁধ দ্বারা ভূষিত হন এবং কাঁলকাতা ব*ব- 

বদ্যালয় তাঁকে “লীলা পূরস্কার' প্রদান করে। [১৬] 
প্রভাবতশ, রাপণ (১৭শ শতাব্দী)। বাঙলার 

দ্বাদশ ভোৌমিকের অন্যতম কেদার রায়ের কন্যা । 
মোগল সেনাপাঁতি মানাঁসংহ কেদার রায়কে আক্রমণ 
করলে, কেদার রায় 'নজ কন্যা প্রভাবতশকে মান- 
সিংহের সঙ্গে 'ববাহ দিয়ে সাত্ধ করেন। কংবদল্তস 
অনুসারে অন্বরের সল্লাদেবী শেশখলা দেবী) মৃর্তি 
এই সময় বাঙলা থেকে রাজপুতানায় স্থানান্তারত 
হয়। 'তাঁন মানাসংহের মতযুর পর সহমৃতা হয়ে- 
শছলেন। [৯] 

প্রভাসচন্দ্র দে (১৯.৫.১৮৮৫ - ১৯,৭.১৯৫৪) 
কাঁলকাভা । ষোগেন্দ্রনাথ। ১৯০৪ খঃশ. প্রোসডেল্দী 
কলেজ থেকে বৃতসহ বি.এ. পাশ করেন। িপ্লবধ 
জ্যোতিষ ঘোষ তাঁর সহপাঠী ছিলেন। ১৯০৫ খশ. 
বঙগাভঙ্গ-রোধ আন্দোলনে যুক্ত থাকায় এম.এ. পরণীক্ষষা 

[৩০০ ] প্রাসচন্র ত্র 

দিতে পারেন নি। ১৯০৭ খু, এম.এ. ও ব.এল. 
একসঙ্গে পাশ করে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। 
১৮১৯৯ খু, বিপ্লব দলের পরবর্তী সংস্থা 
'আত্মোল্লতি' সামাতিতে যোগ দেন। বিপ্লবী গুপ্ত- 
দলের সঙ্গে ঘাঁনম্ঠভাবে যুন্ত থাকার কারণে প্যালসী 
উৎপশীড়নে ওকালাঁত ত্যাগ করতে হয়। এরপর 
বহরমপুর কৃষ্নাথ কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ ও 
কুচাবহার 'ভক্টোরিয়া কলেজে ইংরেজনীর অধ্যাপনা 
করেন। সবন্রই পুীলসের হীঞ্গতে চাকার যায়। 
অবশেষে কাঁলকাতায় ম্যান্টন কোম্পানীর অস্ত্র- 
লুটের ১০.৭-১৯১৬) একজন ষড়যন্্রকারী সন্দেহে 
কুচাবহার থেকে তাঁকে নভেম্বর মাসে ভারতরক্ষা 
বিধানে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯২০ খু. জেনারেল 
আযমনেস্টিতে ম্দীন্ত পেয়ে শ্যামসন্দর চক্রবর্তীর 
অধীনে “সারভ্যাশ্ট' পান্রকায় কয়েক বছর সম্পাদকের 
কাজ করেন। বন্ধু রবান্দ্রনারায়ণ ঘোষ এবং ক্যাপ্টেন 
জে. এন. ব্যানাজশির চেষ্টায় ১৯৩১-৪৮ খী, 
পর্যন্ত 'রপন কলেজে অধ্যাপনার পর মণীন্দ্র 
কলেজের অধ্যাপক হন। [১৪৩] 

প্রভাসচন্দ্র বল (:2- *২.৪.১৯৩০) ধোরলা- 

ট্টগ্রাম। মনোমোহন। চট্টগ্রাম জে. এম. সেন স্কুলের 
ছাত্র ও বিপ্লবী দলের কর্মী । ১৮ এ্রাপ্রল ১৯৩০ 
খুশ. চট্টগ্রাম অস্তাগার আক্রমণে অংশগ্রহণ করেন। 

২২ এীপ্রল ১৯৯৩০ খশী, জালালাবাদে ব্রিটিশ 
সৈন্যের সঙ্গে লড়াইয়ে গ্ালর আঘাতে আহত 
হয়ে মারা যান। 1[১০,৪২,৪৩,৯৬] 

প্রভাসচন্দ্র ত্র, স্যার (১৮৭৫ - ৯.২.১৯৩৪) 
কিকাতা। স্যার রমেশচন্দ্র। ১৮৯১ খী. হেয়ার 
স্কুল থেকে প্রবোৌশকা পাশ করে প্রোসডেল্সী কলেজে 
ভার্ত হন। ১৮৯৫ খর, এম.এ. ও ল পাশ করে 

ওকালাত শুরু করেন। কিন্তু বিশেষ 
না হওয়ায় রেজিস্ট্রারের কাজ নেন। 

কিছুকাল পরে পুনরায় ওকালাত আরম্ভ করেন। 
রাজনশীতিতে আগ্রহ 'ছিল। স্যার সংরেন্দ্রনাথ ও 
ভূপেন বসুর দলে রাজনশীত করতেন। কংগ্রেস 
আন্দোলনের প্রাতি আকৃষ্ট হয়ে কর্মজীবনের 
প্রারম্ভেই তান কংগ্রেসে যোগ দেন। তৎকালখন 
রাজনৌোতক আন্দোলনে 'তনি স্যার সংরেন্দ্রনাথের 
অন্যতম প্রধান সহায়ক 'ছলেন। ভারতের শাসন- 
সংস্কারকল্পে লিবারেল নেতা লায়োনেল কার্টিস 
এদেশে এলে, প্রভাসচন্দ্র শাসন-পম্ধাঁতর গঠনতল্ত্ 
প্রস্তুত করেন। মণ্টেগুচেমৃসফোর্ড শাসনাবাধ 
প্রায় প্রভাসচন্দের সংশোধনীর অনুরূপ ছিল । এই 
শাসন-সংস্কার বিধিবদ্ধ হলে, বাগুলার প্রথম মালতি 
মন্ডল গঠিত হয়, কিচ্তু স্বরাজ্যদলের গিবরোধিতায় , 
স্থায়ী হতে পারে না। প্রভাসচন্দ্র শিক্ষামান্মরূপে 



প্রভাপচন্দ্র লাহিভূশ 

যোগ "দিয়ে মান্রিমন্ডলীকে কিছুটা স্থায়ত্ব দেন। 
বঙ্গশয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নে তাঁর যথেস্ট হাত 
[ছিল। ১৯২৮ খু, থেকে আমতৃত্যু বাঙলা সরকারের 
শাসন-পারষদের সদস্য ছিলেন । ভারত-সভা, জাতীয় 
উদারনোতিক সভা, 'ব্রাটশ হীণ্ডয়ান আ্যসোসিয়েশন 
ইত্যাদির সভাপাঁতি, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার 
লীডার, বাঙলা শাসন-পাঁরষদের সহ-সভাপাঁতি ও 
দু'বার গোল টেবিল বৈঠকে ১৯৩০ ও ৯৯৩২) 
[হন্দু প্রাতানাধি নিযুক্ত হন। বাঙলার সন্ত্রাসবাদ 
দমন কাঁমশনে রোউলাট কাঁমশন) সদস্যপদ গ্রহণ 
ও রিপোর্টে স্বাক্ষর করার জন্য দেশবাসশর কাছে 
[নন্দিত হন ও সরকার কর্তৃক “স্যার, উপাধিতে 
ভাষত হন। [১১৫] 

প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী (১৮৯৩ - ২.১.১৯৭৪) 
আরানী- রাজশাহী । জ্যোতিষচন্দ্র। গ্রামের ছান্র- 
বৃন্ত স্কুলে পড়ার সমন্ন স্বদেশ আন্দোলনে যোগ 
দেন। নাটোর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে বাঁত্তিসহ প্রবে- 
শিকা পরণক্ষায় উত্তীর্ণ হন। রাজশাহশী কলেজে 
পড়ার সময় স্বর্ণপদক লাভ করেন। মহারাজ 
ব্রিলোক্যনাথের সান্নধ্যে এসে তান অনুশীলন 
সামাতর সভ্য হিসাবে উত্তরবধ্গের 'বাঁশিম্ট সংগঠক- 
রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। বিখ্যাত ধরাইল ডাকাতিতে 
তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। প্রথম িশবযৃদ্ধকালে 
বিপ্লবী সংগঠনগ্লির ওপর সরকারী দমননীতি 
চরমে উঠলে 'তাঁন দলের নেতার 'নর্দেশে কাঁল- 
কাতায় এসে কলেজে ভার্ত হন এবং সংগঠনের 
কাজ চালাতে থাকেন। এখানেও প্রকাশ্যে কাজ 
চালান অসম্ভব হয়ে পড়ায় আত্মগোপন করে 
আসামের গৌহাটিতে স্থানান্তারত সামাতির প্রধান 
কেন্দ্রে চলে যান। সেখানে পীলস বাহনী কর্তৃক 
সামাতর বাঁড় “আট গাঁ হাউস, আক্রান্ত হলে 
[তান অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে সেই 'গৌহাটি 
সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন এবং আহত হওয়া 
সত্তেও পাঁলয়ে যেতে সক্ষম হন। পরে ১০.১, 
১৯৯৮ খঃশ. গ্রেপ্তার হয়ে ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ড 
ভোগ করেন। ১৯৯৩০ খত্ধ, আইন অমান্য আন্দো- 
লনে যোগ দিয়ে কারার্ঘ্ধ হন। জীবনের ২২ বছর 
জেলে ও পলাতক অবস্থায় কাঁটিয়েছেন। ১৯৪৬ 
খু, মান্তলাভের পর বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য 
শনর্বাচিত হন। দেশাবভাগের পর প্রবিঙ্গে থাকেন 
এবং ১৯১৫২ খু. সেখানে আইন সভার সদস্য পদ 
লাভ করেন। পূর্ববঙ্গ মন্ত্রিসভায় তিনি দু'বার 
জেল ও অর্থাবভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন। 
১৯৬৫ খু. বস্লবী ভ্রাতা জিতেশচন্দ্রের সম্পে 
সাক্ষাৎ করতে কাঁলকাতায় আসেন এবং ভারতেই 
থেকে যান। সূলেখক ছিলেন । রাঁচত গ্রল্থ : শবস্লবাী 

[ ৩০৯ ] প্রমথনাখ তক ভূষণ 

জীবনা, 172019 91009209020. 711071065 

1) 2105081)৯ পপাক-ভারতের রূপরেখা", 'মান্তি- 
সৈনিকের ডায়েরী, প্রভৃতি। [৮২ 

প্রমথ চৌধূরী (৭.৮.১৮৬৮- ২.৯.৯৯৪৬) 
যশোহর। দূুর্গাদাস। পাবনা জেলার হারপুর গ্রামের 
জমদার বংশের সন্তান। কলিকাতা হেয়ার স্কুল 
থেকে এন্ট্রান্স, ১৮৮৯ খু. প্রোসডেন্সস কলেজ 
থেকে দর্শনে প্রথম শ্রেণিতে বি.এ. এবং ১৮৯০ 

খত. ইংরেজনীতে প্রথম শ্রেণীতে এম.এ. পাশ করে 
১৮৯৩ খুব, 'িবলাত যান এবং ব্যারস্টার হয়ে 
ফিরে এসে কাঁলকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। 
কিন্তু বোৌশ 'দিন ব্যারস্টার করেন 'ন। ৯৮৯৯ 
খুশী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা হীন্দরা দেবীকে 
ববাহ করেন। আইন কলেজে অধ্যাপনা করতেন। 
কিছুকাল ঠাকুর এস্টেট ও দাক্ষিণেশবরের দেবোত্তর 
এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। ইংরেজী ও ফরাসস 
সাহিত্যে সুপাণ্ডিত প্রমথ চৌধুরী ছিলেন বহু- 
পঠনশীল সাহাত্যিক। সওগণীতের প্রাতিও তাঁর অনু- 
রাগ ছিল। বাংলা সাহত্যে তাঁর বিশেষ অবদান-_ 
সাহত্যে চাঁলত ভাষাকে মর্যাদা দান এবং ১৯১৪ 
খুশী, 'সবুজপন্ত্' প্রকাশ। এই পান্রকাঁটিকে কেন্দ্ু 
করে চাঁলত ভাষার একাঁট শান্তশালশ লেখকগোম্তণ 
গড়ে উঠোছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই পান্রকার দ্বারা 
প্রভাবিত হয়েছিলেন। অনেক বিদগ্ধ অথচ হালকা 
প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর ছদ্মনাম বীরধল থেকে 
বাংলা সাহত্যে বাঁশম্ট বীরবলণ ধারা প্রবাতিতি হয় ।' 
'তাঁনই প্রথম স্যাটায়ারস্ট বা 'বিদ্রপাত্মক প্রবন্ধ" 
রচাঁয়তা । প্রবন্ধকার 'হিসাবে খ্যাত হলেও কবিতা 
এবং গজ্পও রচনা করেছেন। তাঁর প্রথম কাবাগ্রন্থ 
“সনেট পণ্চাশৎ (১৯১৩) এবং 'দ্বতশয় কাব্যগ্রষ্থ 

“পদচারণ' (১৯১৯)। ফরাসখ সনেটরশীত পশ্য়লেট', 
“তেজারিমা, প্রভাতি বিদেশী কাব্যবন্ধ ্রবার্তত 
করেন। তর রচিত গল্পগ্রন্থ গচার-ইয়ারি কথা”, 
'আহুতি", 'নীললোহিত, প্রভাতি 'বখ্যাত। প্রমথ 

চৌধ্যরীর গল্প রবীন্দ্রনাথের গল্পগনচ্ছ' থেকে 
আলাদা রীতির । ১৩৪৪ ব. কষ্ণনগরে অন্বাম্ঠত 
বঞ্ঞশয় সাহত্য সম্মেলনের সভাপাঁতি ছিলেন । 
১৯৪৪ খখ. কাঁলকাতা ি্বাবদ্যালয়ের পগাঁরশ 
ঘোষ বন্তারূপে তাঁর ভাষণে বাংলা সাহত্যের 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেন। ১৯৪১ খুশী. কাঁলকাতা 
বশ্বাবদ্যালয় থেকে 'জগত্তারিণী পদক' লাভ করেন। 
এই বছরই আশুতোষ হলে প্রমথ-জয়দ্তী উদ-- 
যাঁপত হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি শব*বভারতগ' 
পাতিকা সম্পাদনা করেছিলেন । 1৩,৭,১৭,২৫,২৬] 

প্রমথনাথ তকরভষণ, অহাজহোপাধ্যায় ১৮৬৫ - 
১৯৪৪) ভাটপাড়া--চাঁব্ধশ পরশনা ।' ভারাচরণ 



প্রদখলাখ দত্ত 

তক্রত্ব। পিতা কাশনর সংপ্রাতিষ্ঠত অধ্যাপক 
ছিলেন এবং তাঁর জ্যেমন্ঠতাত সেকালের প্রখ্যাত 
পাঁণ্ডত মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন। প্রমথ- 
নাথ কাশশর দ্বারভাঞ্গা পাঠশালায় সাহিত্যের অধ্যা- 
পকরুপে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৮৯৮ খু. 
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের স্মৃতির অধ্যাপক ও 
কলিকাতা িশ্বাবদ্যালয়ে স্নাতকোন্তর শ্রেণী প্রব- 
[তত হলে তার সঙ্গে সংশ্লম্ট হন। ১৯২২ খন. 
সংস্কৃত কলেজ থেকে অবসর নিয়ে ১৯২৩ খু 
বারাণসী হিন্দু বিশ্বাঁবদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের 
অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন । ৯৩২৩ ব. যশোহরে অন 
জ্ঠিত বগগীয় সাহত্য সম্মেলনের নবম আধবেশনে 
দর্শন শাখার, ১৩৩১-১৩৩৩ ব. পর্যন্ত কাঁল- 
কাতা সংস্কৃত সাহিত্য পাঁরষদের, ১৩৩৪ ব. হিন্দু 
মহাসভার পক্ষ থেকে ময়মনাসংহে অনুষ্ঠিত হিন্দু 

তিনি সভাপাত ছিলেন। ময়মনাঁসংহের সম্মে- 
লনের ভাষণে তান 'হন্দু সমাজাবাধর কালোচিত 
সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার প্রাত দৃম্টি আকর্ষণ 
করেন। কার্যত 'হন্দু অনুল্নত জাতির উন্নাতর 
জন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সহযোগিতা করে 
রক্ষণশশল হিন্দুদের 'বিরাগভাজন হন। ১৯১৯ 
খুশী. ভারত সরকার তাঁকে 'মহামহোপাধ্যায়, এবং 
১৯৪২ খুশ. বারাণসী হন্দু 'বিশবাঁবদ্যালয় ডি.লট. 
উপাঁধ প্রদান করেন। বহু সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থ 
ও প্রবন্ধ রচনা এবং বহু সংস্কৃত গ্রল্থের বঙ্গানুবাদ 
করেন। তাঁর রাঁচিত মৌলিক বাংলা গ্রন্থ কর্ম যোগ 
(১৯০২)। অন্যান্য গ্রন্থ : 'মায়াবাদ, “সনাতন হল্দু,, 
'বাঞ্গালার বৈষ্বধর্ম” প্রভাতি । এ ছাড়া বুদ্ধদেবের 
জাঁবনচারত 'শাক্যাসংহ' ও বৌদ্ধ যুগের এরীত- 
হাঁসক উপন্যাস 'মাঁণভদ্রু' সাধারণ পাঠকের জন্য 
রচনা করেন। 1৩,২৬,১৩০] 

প্রদখনাথ দত্ত । বিপ্লবশ দলের নিদেশে প্রথম 
মহাযুদ্ধের পূর্বে তিনি বিদেশে যান্া করেন। 
তুরস্ক দেশে 'দাউদ আলি নাম নিয়ে যুদ্ধবন্দী 
ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বৈস্লবিক প্রচারকার্য চালান 
এবং এ দেশে সংগঠন গড়ে তোলবার চেষ্টা করেন। 
আমেরিকায় তুরস্ক সরকারের সহায়তায় গদর পার্টর 
সভ্যদের নিয়ে ভারত আক্রমণের পরিকল্পনায় পান্ডু- 
রঙা খানখোজে, আগাসে ও প্রমথনাথ কনস্টাপ্টি- 
নোপল থেকে বাগদাদ শহরে আসেন। 'কিল্তু বালুচি- 
স্থানের সীমান্ত খংজে বার করতে গিয়ে তাঁরা 
ইংরেজ দেনার গুলিতে আহত ও বন্দী হন। পরে 
অপর দূই সঙ্গীর সস্গে তিনি বচ্দী 'শাবর থেকে 
পাঁলয়ে যান। ১৯২১ খওস, তাঁর দলের লোক তাঁকে 

[ ৩০২ ] প্রদখনাথ বলে 

সোভয়েট বৈদোশক বিভাগের সাহায্যে পারস। 
থেকে উদ্ধার করে মস্কো নিয়ে আসেন। এরপর 
লোননগ্রাড 'বিশ্বাবদ্যালয়ের ওরিয়েন্টাল সৌমিন।: 
'বভাগে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত থাকেন। [6৫51 

প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যাক্ম ১ (১৮৬৪ - ৯৯৬৬) 
ভবানীপূর--কিকাতা। হারমোহন। সুরশৃঙ্গান 
বাদকরূপে খ্যাত হলেও তান প্রুপদ ও খেয়াল 
রখাঁতর গ্রানেও আভজ্ঞ ছিলেন। টপ্পা, ধ্রুপদ ও 
খেয়াল রীতির কণ্ঠসঞ্গীঁতে এবং বীণা, এসরাজ, 
সুরশৃঙ্গার প্রভাতি বাদ্যযন্ম বিষয়ে ভারতের তৎ- 
কালীন শ্রে্ঠ গুণীদের কাছে শিক্ষালাভ করে 
অসাধারণ পারদার্শতা অর্জন করেন। বংশ শতা- 
ব্দীতে পশ্চমাণ্চলের সর্বভারতীয় সঙ্গীত আসরে 
বাঙলা থেকে প্রথম আমান্মিত সত্গীতজ্ঞদের তান 
অগ্রণণ 'িলেন। উত্তর ভারতের প্রায় সব বিখ্যাত 
আসরে আমীল্দিত হয়ে সঙ্গীত পাঁরবেষণে সখ্যাতি 
অর্জন করেন। জশবনের শেষ & বছর 'দল্লনীর 
সঙ্গীত নাটক আকাদেমির কার্ধানর্বাহক পর্ষদের 
সদস্য ছিলেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে জিতেন্দ্রনাথ 
মন, কুমুদেশবর মুখোপাধ্যায়, মোহনীমোহন মিশ্র, 
গিবমলাপ্রসাদ চট্রোপাধ্যায়, নাঁসংহ মুখোপাধ্যায় 
প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য । [৩] 

প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়২ই 6১৮৭৮ - ৫-১৯, 
১৯৬০)। মীর্জাপুর- উত্তরপ্রদেশে জন্ম। লণ্ডন 
ধবশ্ববিদ্যালয়ের ি.এস-স.। শিক্ষাবিদ হিসাবে 
তাঁর যথেন্ট খ্যাতি 'ছিল। ১৯২০-৩গ% খ্শ, 
পর্যন্ত কাঁলকাতা বিশ্বাঁবদ্যালয়ে অর্থননীতির ণমল্টো 
প্রফেসার ছিলেন। রাষ্ট্রগর্ সুরেদ্দ্রনাথের সংস্পর্শে 
এবং প্রভাবে প্রত্যক্ষ রাজনশীতিতে যোগদান করেন। 
১৯২৩ -৩০ খু, বঙ্গীয় ব্যবদ্ধাপক সভার সভ্য 
এবং ১৯৩৫ -৪৬ খু. কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য 
ছিলেন। সাম্প্রদায়ক বাঁটোয়ারা গ্রহণের প্রাতবাদে 
জাতীয় কংগ্রেস পারিত্যাগ করে পাণ্ডিত মদনমোহন 
মালবোর সঙ্গে একযোগে জাতাঁয় দল ন্যোশনালস্ট 
পাটি) গঠন করেন। ১৯৪২ -৪৫ খী, কেন্দ্রীয় 
আইন সভায় ন্যাশনালিস্ট পার্টির নেতা ছিলেন। 
কাঁলকাতা রামমোহন হলের প্রাতিষ্তাতাদের অন্যতম । 
১৯৪৪ - ৪৯ খ্ী. ভারত-সভার অধ্যক্ষ এবং বহহ- 
ধদন কাঁলকাতা [বিশ্বাবদ্যালয়ের সিনেট ও 'সিশ্ডি- 
কেটের সভ্য ছিলেন। রাঁচত উল্লেখযোগা গ্রজ্থাবলঈ : 
“৯ 90805 06 1370190) 1০070127105 ০311০ 

/৯071110150915002 178 41101200 1180895 40015 

[00092170601 [15088 ৭3891 175179821০5 18 085 

959 0£ 0৫)6 0010277959৮ 0350015 0৫ 2150890 

প95860021 স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের তিনি 
জামাতা । (৩,১১৬ 



প্রমধনাথ বল, 

প্রমথনাথ বস্ (১২.৬.১৮৫৫ - ২৭.৪.১৯৩৫) 
গৈপুর- চক্বিশ পরগনা । তারাপ্রসন্ন । প্রখ্যাত ভূতত্ব- 
বিদ-। কৃফনগর কলেজ থেকে এন্ট্রাস ও ১৮৭৩ 
খুশি. এফ.এ. পাশ করে কলিকাতা সেশ্ট জেভিয়ার্স 
কলেজে পড়বার সময় 1গলক্লাইস্ট বাত পেয়ে উচ্চ- 
তর বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ১৮৭৪ খুশ. লপ্ডন যান। 
১৮৭৮ খু. লন্ডন বিশ্বাঁবদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে 
স্নাতক এবং ১৮৭৯ খত্রী. রয়্যাল স্কুল অফ মাইনস- 
এর পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দেশে ফিরে ১৮৮০ 
খুব. জিওলজক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াতে চাকার 
পেলেও বিলাতে রাজনোতিক কার্যকলাপের জন্য 
ডেপুটি সুপারের বেশঈ পদোম্নীতি হয় নি। ১৯০৩ 
খু. তাঁর 'িম্নস্থ জনৈক ইংরেজকে সুপার পদ 
দলে তিনি পদত্যাগ করেন । চাকার জশবনে তান 
মধ্যপ্রদ্দেশের ধূল্লী ও রাজাহারা লৌহখাঁন আবি- 
কার করেন; তারই ফলে 'ভিলাই কারখানা স্থাপন 
সম্ভব হয়েছে । ১৯০১ খ্ডী, তিনি প্রোসিডেল্সী 
কলেজের ভূঁবিদ্যার অধ্যাপক 'ছিলেন। তাঁর কর্ম- 
জশবনের 'বাঁশম্ট কীর্ত- ময়রভঞ্জ রাজ্যের গুরু- 
মাহষাঁন অণ্চলে লৌহখাঁনর আবিচ্কার ১৯০৩ - 
০৪) এবং সেই 'ভীত্ততে জামশেদজী টাটাকে লৌহ- 
ইস্পাত কারখানা স্থাপনে রাজ করান। এ ছাড়া 
রাণশগঞ্জ, দাঁজশীলং ও আসামে কয়লা, 'সাকমে 
তামা এবং ব্রহ্মদেশেও খাঁনজ অনুসন্ধান করে- 
ছিলেন। রাজনোৌতিক জীবনে বলাতে ও ভারতে 
প্রথম শ্রেণীর নেতাদের বাঁদ্ধ ও সাহস যাঁগয়েছেন। 
বঙ্ঞাভঙ্গ আন্দোলনে যোগদান করেন। রাজনশীতি- 
ক্ষেত্রে গঠনমূলক কাজে অগ্রণী ছিলেন। বলাতে 
ইণ্ডয়া সোসাইটির কর্মসাঁচব এবং জাতীয় শিক্ষা 
পারষদ স্থাপিত হলে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্- 
স্টটিউটের আজকের যাদবপুর বিশ্বাবদ্যালয়) 
প্রথম অধাক্ষ ও পরে পরিদর্শক হন। এসব প্রাতি- 
টান স্ষ্ট হওয়ার অনেক পূবেই ১৮৮৭/৮৮ 
খটী, এ ব্যাপারে বন্তৃতা দেন ও প্রবন্ধাদ লিখেন 
এবং ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্য 'বস্তারের জন্য বহু 
চেম্টা করেন। বাঙলায় বিজ্ঞান প্রচারে অগ্রণণ ছিলেন ; 
প্রাকীতিক ইতিহাস” তাঁর 'বাঁশম্ট রচনা । পাঠ্য- 
পুস্তকের বিষয় নির্বাচনে সহযোগিতার জন্য তিনি 
“বেগ্গাল আযকাডেমশ অফ লিটারেচার, স্থাপন করেন । 
এটি পরে সাহিত্য পারষদের সঙ্গে সংবুস্ত হয়। 
এাঁশয়াঁটক সোসাইটির সভ্য ছিলেন রাঁচত গ্রন্থ : 
4৯ 23151001501 হর00 01511129005 01061 
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কাঁলকাতায় তাঁর পরশ কমলাদেবীর নামাঙ্কিত 
খালস স্কুল একটি প্রখ্যাত শিক্ষালয়। [১,৩,৮] 

[ ০০৩ ] প্রদখনাথ সন্ত 

প্রমথনাথ ভ্রীচার্য (১৯১১১ - ৮.১১.১৯৭৩)। 
জীবনঈ-লেখক। ছদ্মনাম শঙ্করনাথ রায়। 'তাঁন 
খ্যাতনামা যোগশ কালশপদ গৃহ রায়ের প্রধান শিষ্য 
ছিলেন। পহমাদ্র' পাকা সম্পাদনা করতেন। 
সাংবাদিকতা ছাড়াও তান ভারতের সংস্কাতি, দর্শন, 
ও সাধকগণের জীবনী সম্পর্কে বরাবর গবেষণা 
করে গেছেন। ভারতের 'বাঁভিম্ন সাধনমার্গ মঠ, 
মণ্ডলী ও সারস্বত কেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর এঁকান্তিক 
যোগাযোগ ছিল। ১৯৬৪ খী. তিনি রবশল্দ্র পুর- 
স্কার পান। [১৬] 

প্রমথনাথ মাল্লক, রায়বাহাদুর (১৮৭৬ - ২৩. 
৮.১৯৪৩)। বাংলা ও ইংরেজশ উভয় ভাষাতেই বহু 
গ্রল্থ ও সন্দর্ভ রচনা করেন। বাংলা গ্রন্থের মধ্যে 
'অবকাশলহর"” (পেদ্যগ্রল্থ), 'দয়া' উেপাখ্যান), পটি- 
কথা" ধের্মীবষয়ক গ্রন্থ) তরুণ বয়সে রাঁচত। 40101 
517) 06 09506+, 40715001501 076 ৬০15১93 12 

860821' প্রভৃতি গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থও রচনা করেন। 
প্রবীণ বয়সের রচনা 'কলিকাতার কথা" &২ খন্ড) 
এবং "মহাভারত, ও গন্ডশ বাংলা সাহিত্যে 
স্থায়ী আসনের আঁধকারী। তাঁর 4705 81215- 
10172796251 ৯123, 15 2170. 6৮৪] 91981] ৮৩ এবং 

৮1116 42017901099 25 2 17150015810 £& 

12772" ইউরোপণয় প্রাচ্যবিদ্যাপবশারদগণের উচ্চ 
প্রশংসা লাভ করেছে । কিছুকাল কাঁলকাতা কর্পো- 
রেশনের কাউন্সিলর, রিজার্ভ ব্যাঞ্কের স্থানশয় 
কর্মিটর সদস্য এবং বহ্ ইউরোপীয় কোম্পানীর 
িরেষন্ুর ছিলেন? 1৫] 

প্রমথনাথ মি, পি. িন্র ৩০.১০.১৮৫৩ * ২৩. 
৯,১৯১০) নৈহাঁি- চধ্বিশ পরগনা । 'বিপ্রদাস। 
ভারতে 'বগ্লবন প্রাতষ্ঠান সংগঠনের উল্লেখযোগ্য 
ব্স্তি। প্রমথনাথ ১৮৭৫ খুশ, বিলাত থেকে ব্যার- 
স্টার হয়ে দেশে ফিরলে গ্রামের লোকজন তাঁর 
[পিতাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে বলেন; কিন্তু পিতা 
তাতে রাজণ না হয়ে কাঁলকাতায় এসে খশন্টান 
হন। কিন্তু পূ পি. মিত্র ছিলেন গোঁড়া হজ্দু। 
যৌবনে বাঁঞ্কিমচন্দের অনুশশলনতত্বে অন:প্রাণত 
হয়ে ১৯০২ খু, কয়েকজনের সহায়তায় বাগুলা- 
দেশে অনুশীলন সামাতি' নামে প্রথম গপ্ত প্রাতি- 
হান স্থাপন করে তার সভাপাঁতি হন। ইংল্যান্ডে 
পড়বার সময়ই তান আয়ালযান্ড ও রাশিয়ার 
[িগ্পবশদের কথা শুনে দেশে ফিরে বিপ্লবী দল 
গঠনের সংকজ্প করোছিলেন। হাইকোর্টে ব্যারস্টার 
করেন এবং বন্ধু সরেন্দ্রনাথ ব্যানাজশির অনুরোধে 
রিপন কলেজে অধ্যাপনার কাজ নেন। খুব ভাল 
বস্তা এবং ইংরেজ" লেখায় পারদর্শশ ছিলেন। তিনি 
কংগ্রেসে কোনও দিন যোগ দেন নি। ১৮৮৩ খুখ, 



প্রমথনাথ রায় 

সংরেচ্দরনাথকে তৎকালীন সরকার আদালত অব- 
মাননার দায়ে কারাদণ্ড দিলে 'তাঁন সাতশো লোকের 
একটি দল যোগাড় করে কারাগার ভেঙ্গে সরেন্দ্র- 
নাথকে উদ্ধারের পারিকজ্পনা নয়েছিলেন। ১৯০৬ 
খু, তিনি ণনাখল বগগ বৈপ্লবিক সামতি'র ও 
ক্সিকাতায় সূবোধ মল্লিকের বাড়তে অনুম্ঠিত 
'নাখল বঙ্গ বিপ্লবী সম্মেলনের সভাপাঁত 'ছিলেন। 
“ঢাকা অনুশীলন সামাত'র নায়ক পালন দাস তাঁর 
দ্বারাই িবপ্লবমল্তে দরীক্ষত হয়েছিলেন। পরে 
আলনপুর বোমা মামলায় দলটি 'ছন্নভিল্ন হয়ে 
যায়। তান বাঙালীদের শারীরিক ব্যায়ামের ওপর 
জোর 'দতেন। “অনুশীলন সাঁমাত'র আর্ক 
[দিকৃটাও তাঁকেই দেখতে হত। ড. ভূপেন্দ্রনাথ 
তাঁর রাঁচত গ্রন্থে তাঁর সম্বন্ধে সশ্রদ্ধাচত্তে বহু 
কথা 'লথেছেন। ড. ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন "মাস্তির 
সাহেব প্রায়ই বলতেন তিনি তিনবার বৈপ্লাবক 
অভ্যর্থানের চেষ্টা করোছলেন। শেষেরটা সকলের 
জানা থাকলেও অপর দু” ভাঁবষ্যৎ গবেষকদের 
অনুসন্ধানের বিষয়'। [৩,১০,৫৪] 

প্রমথনাথ রায় ১ €(১৯৮৪৯-১৮৮৩) দীঘা- 
পাতিয়া- রাজশাহশ। দীঘাপাতিয়ার রাজা প্রসন্ব- 
নাথের পোষ্যপূত্র। ওয়ার্ড ইনস্টিটিউশন থেকে 
প্রবেশিকা পাশ করে ১৮৬৭ খু. বিষয়-সম্পার্তর 
ভার গ্রহণ করেন। 'তাঁন স্বদেশে শম্পকার্য প্রসারের 
জন্য কলকাতা ও মার্শদাবাদ থেকে সুদক্ষ শিল্পী 
এনে কাজ শুর্ করোছলেন। রামপুর বোয়ালিয়ার 
প্রসশ্ননাথ দাতব্য চাকৎসালয়ের বাঁড় নির্মাণে এবং 
রাজশাহণ বালিকা বিদ্যালয়ের সাহাব্যার্থে অর্থদান 
করেন। তাঁরই অর্থসাহায্যে রামপুর বালিকা 'বদ্যা- 
লয়ে বৃত্তর ব্যবস্থা এবং নাঁখলা কাছারশতে দাতব্য 
ওউষধালয়ের প্রাতিষ্ঠা হয়। ১৮৭৭ খু, তান 
1দল্লশর দরবার থেকে 'রাজাবাহাদুর” উপাধি পান। 
তাঁর পত্র প্রমদানাথ (১৮৭৬ - ১৯৩৩) বঙ্গীয় 
জামদার সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও অবৈতাঁনক 
সম্পাদক এবং পূর্ববঙ্গ ও আসামের ছোটলাটের 
ব্যবস্থাপক সভার জামদারগণ কর্তক মনোনীত 
সদস্য ছিলেন। [৯] 

প্রদখনাথ রায় ২। ভাগ্যকুল-_ঢাকা। রাজা শ্রীনাথ। 
ভাগ্যকুলের জামদার প্রমথনাথের লোকাঁহতকর কাজে 
বহু দানের মধ্যে সর্বপ্রধান ৫৫ লক্ষ টাকার একটি 
ট্রাস্ট গঠন। এর সাহায্যে বহু শ্রাতজ্ঠান উপকৃত 
হয়। বহু ব্যবসায়-প্রুতিষ্ঠান গঠন ও সুপাঁরচালনার 
গুণে তান প্রভূত সম্পদশালী হন। [১৭] 

প্রছথলাল সেল (১৭.১২.৯৮৬৬-৩০.৬, 

১৯৩০)” কিকাতা। নবীনচন্দ্র। ভ্রহ্ষানন্দ কেশব- 
চন্দ্রের জ্রাতু্পুয় ৷ আলবার্ট স্কুল থেকে প্রবোৌশকা 

[৩0৪ ] প্রমথেশ বছ;য়া 

পাশ করেন এবং দু'বছর কলেজে অধ্যয়ন করার পব 
কলেজ ছেড়ে ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করেন। 
১৮৮৪ খী. কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পরে 'তাঁন িছ-- 
কাল সাধূ হশরানন্দ আদভানির সঙ্গে সিম্ধুদেশে 
কাটান। পরে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সহকারির্পে 
কাজ করেন। ১৮৯৭ - ৯৯ খু. ম্যাণ্েস্টার অেক্স- 
ফোর্ড) কলেজে ধর্মীবজ্ঞান পড়েন দেশে 'ফরে 
বাভল্ল সংবাদপত্রাদতে কাজ করতে থাকেন। 
১৯০৬ খুস. নবাঁবধান সমাজের প্রচারক হন । ছোট- 
বেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথ ও ব্রহ্গবান্ধব উপাধ্যায়ের 
সত্গে ঘাঁনম্ঠতা ছিল। ১৯১০ খুশী. বিলাতে রবীন্দ্র- 
নাথের ইংরেজ কাঁবিতা প্রথম প্রকাশ করেন। ১৯১১ 
খা. বাঁলিন ধর্মমহাসভায় ব্রাহ্মসমাজের প্রাতাঁনাধ 
এবং ১৯১১৪ -৩০ খঃশী. "ভিক্টোরিয়া ইন্স্টাটিউ- 
শনের' কর্মসাঁচব ছিলেন। বহু বছর “11088115067 
2110 10116 ৮0017217191), ৮0110 2170 00৩ 6৬৮ 

[01506115910 ও ঘি 8৬০৪511991৮ পাল্রকা সম্পা- 

দনা করেন। 'নালুদা” নামে বিশেষভাবে পাঁরাঁচিত 
চিরকুমার প্রমথলাল খুব ভাল 'চাঠ লিখতে পার- 
তেন। তাঁর কিছু চিঠি 'নালুদার 'চিঠি' নামে চার 
খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। [৩,৮২] 

প্রমথেশ বড়ুয়া (২৪.১০.১৯০৩ - ২৯,৯১৯, 
১৯৫১) গোৌরীপুর-আসাম। প্রভাতচন্দ্র। রাজ- 
পাঁরবারে জন্ম । ছোটবেলা থেকেই শিকার, খেলা- 
ধূলা ও গান-বাজনায় তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। 
১৯২০ খুঈ. কাঁলকাতা হেয়ার স্কুল থেকে ম্যাট্র- 
কলেশন এবং ১৯২৪ খী. প্রেসিডেল্সী কলেজ 
থেকে বি.এস-সি. পাশ করেন। 'পিতার মৃত্যুর পর 
১৯২৮ খুশী, আসাম ব্যবস্থাপক সভায় মনোনীত 
সদস্যরূপে যোগ দেন এবং ১৯৩০ খ্ী. সদস্য 
নির্বাচিত হন। ব্যবস্থাপক সভায় দেশবন্ধূর স্বরাজ্য 
দলের চীফ হুইপ 'ছিলেন। ১৯১২৯ খু. 'ব্রাটশ 

ক্বার্সের অন্যতম সভ্য হিসাবে চলাচ্চতাশজ্পের 
সঙ্গে যন্ত হন। এ প্রাতষ্ঠানের "পন্ডশর ছবিতে 
একাঁট ছোট ভূঁমকায় প্রথম আভনয় করেন। ১৯৩০ 
খু, কাঁলকাতা 'বিশবাবদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত 
হন এবং এ বছরই ইউরোপে গিয়ে প্যারিসে চলাচ্চন্র- 
িবষয়ে হাতে-কলমে কাজ শেখেন। ১৯৩১ খ. 
ড়ুয্সা 'ফিল্স” নামে নিজস্ব খচন্সংস্থা প্রাতিচ্ঠা 
করে 'অপরাধী' ন্রে নায়করূপে প্রথম আত্মপ্রকাশ 
করেন। এই ছবিতেই এ দেশে প্রথম ঘরের মধ্যে 
কারিম আলোর সাহায্যে চত্রগ্রহণের সূচনা হয়। 
পারচালক 'হসাবে তাঁর প্রথম সবাক ছবি বাংলা 
১৯৮৩, এরপর ১৯৩৩ খুশী, নিউ থিয়েটার্সে 
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প্রীতি যুগান্তকারী ছাব সাষ্ট করে ভারতীয় 
চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক নৃতন অধ্যায় সংযোজন 
করেন। শরৎচন্দ্র কাঁহনী অবলম্বনে 'দেবদাস” ও 
'গৃহদাহ" ছাব দুশট তাঁকে পাঁরচালক ও আভনেতা 
[হসাবে প্রাতিজ্ঠিত করে। 'নউ থিয়েটাসের সঙ্গে 
সম্পর্ক ত্যাগ করার পর 'বাঁভল্ল স্টডিওতে কয়েকাঁট 
ছবি করেন। তাঁর পাঁরচাঁলত ছবির সংখ্যা ২১, 
এর মধ্যে বাংলা ৯৪ এবং 'হন্দী ৭। কয়েকাট ছাবর 
সুরকার 'হসাবেও দক্ষতার পাঁরচয় শদয়েছেন। এক- 
জন ভাল 'বাঁলয়ার্ড ও টোনিস খেলোয়াড় গছলেন। 
[৩,৪,৭,২৬] 

প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১০.৪.১৮৪৮- ২৬, 
৩.১৯৩০)। মোঁদনীপুরে জল্ম। পৈতৃক নিবাস 
উত্তরপাড়া-হুগলশ। উত্তরপাড়ার উচ্চ ইংরেজশ 
[বদ্যালয়ে শিক্ষা শুরু । ?ব.এ. ও [ি.এল. পাশ 
করে কলকাতা হাইকোর্টে আইন বাবসায় শুরু 
করেন। কিছনকাল পরে প্রথমে বিহারে ও শেষে 
এলাহাবাদে ওকালাঁতি করতে যান। এখানে িছু- 
কাল ওকালতি করার পর ১৮৭২ খ্ঢীঁ. বিচার 
[বিভাগে চাকার নেন এবং ক্রমে উন্লাতি লাভ করে 
আগ্রার ছোট আদালতের 'বচারপাতর পদ লাভ 
করেন। ১৮৯৩ খ্যী. এলাহাবাদ হাইকোর্টের স্থায়ী 
বিচারপাঁত হন এবং ১৯২৩ খশী, অবসর-গ্রহণ 
করেন। অবসর-গ্রহণের কিছুদিন পূর্বে অস্থায়ী 
প্রধান বিচারপাঁত হয়োছলেন। দু'বার এলাহাবাদ 
বিশ্বাবদ্যালয়ের আইন-বিভাগীয় পরামর্শ সামাতির 
ডান 'নর্বাঁচিত হয়োছিলেন। ১৯১৩ খুগ. “স্যার 
ও ১৯১১৯ খু. এলাহাবাদ বিশ্বাবদ্যালয় থেকে 
ক্র অফ ল" উপাধি পান। [১,৫,৭] 
প্রমদাচরণ লেন (১৮.৫.১৮৬৯ - ২১.৬,.১৮৯০?) 

কলিকাতা । পৈতৃক নাস সেনহাটশ-_খুলনা । হেয়ার 
স্কুল থেকে প্রবোশকা পরীক্ষা বাত্তসহ পাশ করে 
প্রেসডেল্সঈ কলেজে পড়বার সময় ব্রাহ্মধর্মীনূরাগণ 
হওয়ায় পিতৃগৃহ থেকে িতাঁড়ত হন। তিনি তখন 
নাকপুর স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। পরে 
স্কুলটি উঠে গেলে কাঁলকাতা সিটি স্কুলে চাকার 
গ্রহণ করেন। ৯৮৮৩ খশ. বালক-বালকাদের জন্য 

'সখা' নামে মাঁসক পান্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে বালক- 
বালকাদের সাঁশক্ষাদানের জন্য সচেম্ট হন। রাঁচিত 
গ্ি্খাবলী : 'মহাজীবনের আখ্যায়কাবলশ', এচল্তা- 
শতক', "সাথী" প্রভাতি। [১] 
প্র্দাদাস মিন, রায়বাছাদ্দতর (২০শ শতাব্দী 2) 

কলকাতা । বরদাদাস। রাজা রাজেন্দ্রলালের পৌন্ন। 

অসাধারণ জ্ঞানানুরাগী ছিলেন। বারাণসী কলেজে 
ইংরেজশী ও সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপনা করতেন। 
পশ্ডিতগশকে সংস্কৃতের সাহায্যে ইংরেজ [শিক্ষা 
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দিতেন। তিনি অনর্গল সরল সংস্কৃতে বন্তৃতা দিতে 
পারতেন। কাশী থেকে প্রকাশিত 'সংস্কৃত মাসিক 
“পশ্ডিত' পান্রকায় তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। 
তা ছাড়া 'তাঁন কয়েকাট সংস্কৃত গ্রল্থ রচনা 

করেছেন। [৯] 
প্রমশলা নাগ (2-১৩০৩ ব.) টাঁক--চাব্বশ 

পরগনা । বিজয়চন্দ্র বসু । স্বামী--ডা. গঞ্গাকাল্ত 
নাগ। মাতুল-ব্যারস্টার মনোমোহন ঘোষ ও লান্দ- 
মোহন ঘোষ। ১২৯৮ ব. থেকে ১৯৩১৫-১৬ ব. 
পর্যন্ত যে কয়জন বঞ্গ-মাহলা কাঁবতা লিখে 
প্রাসাম্ধ লাভ করোছলেন, তাঁদের মধ্যে তাঁর নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর লাখত আঁধকাংশ 

ভারত, প্রভৃতি পাঁরকায় প্রকাঁশত হয়। তাঁর সমস্ত 
কাঁবতায় একটা বেদনার সুর বর্তমান। প্রকাঁশত 
কাব্যগ্রল্থ : প্রমীলা, ১৮৯০) এবং “তাঁটিনখ' 
(১৮৯২)। 188] 

প্রমোদকুমার ঘোঘাল (২৫.৯.১৯০৬ - ১৪.১০, 
১৯৬১) কাঁলকাতা । প্রসন্নকুমার। ১৯২২ খশ, 
হিন্দু স্কুল থেকে বাস্তসমেত প্রবোশকা, কাঁলকাতা 
ণবশ্বাবদ্যালয় থেকে প্রথম স্থান আঁধকার করে 
আই.এস-সি. এবং ১৯২৬ খ:শ. প্রেসিডেন্সী কলেজ 
থেকে প্রথম শ্রেশর অনাসসহ ব.এস-সি. পাশ 
করেন। এম.এ. পড়বার সময় প্রেসিডেল্সপী কলেজ 
ছান্র সামাতির সম্পাদক হন। ১৯২৮ খু, বাঙলা- 
দেশে অনু্ঠিত ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম নেতা 
ছিলেন। এই আন্দোলনের অপর বাঁশন্ট ছান্রনেতা 
ছিলেন শচশন্দ্রনাথ মিত্র, রেবতখমোহন বর্মন, অক্ষয়- 
কুমার সরকার, অমরেন্দ্রনাথ রায়, বীরেন্দ্রনাথ দাশ- 
গুপ্ত প্রভৃঁতি। এই বছরই জওহরলালের সভা- 
পাতত্বে কাঁলকাতায় যে ছাল্র সাম্মলনন অন্ষ্ঠত 
হয়, প্রমোদকুমার তার অভ্যর্থনা সাঁমাতির সভাপাঁতি 
এবং সাম্মলনশতে গাঠত 'নাখলবজ্গ ছাত্র সামাতির 

(এ.ব.এস.এ.) প্রথম সভাপাঁতি নির্বাচিত হয়ে- 
িলেন। এই এ.বি.এস.এ. ১৯৩০ খত. এবং 
১৯৩২-৩৩ খু. ব্যাপক আইন অমান্য আলন্দো- 
লনে অংশগ্রহণ করেছিল । গঠনমূলক কার্যও এই 
সামাত করত। প্রমোদকুমার সামাতির মুখপণ্ 
4117019. 1077017 পাল্রকার সম্পাদনা করতেন । 

১৯১৩০ খী, "বঙ্গীয় আইন অমান্য পারষদে'র 
কার্ধকরণ সাম্মীতির সভ্য থাকার জন্য তিনি এক বছর 
সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। উত্তরকালে নানাবিধ 
রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে জাঁড়িত ছলেন। 
'না্গরিক কল্যাণ সমমিতি'র প্রাতিষ্ঠাতা । সাইমন 
কাঁমশন বর্জনকালে ছাত্র আন্দোলনের সূত্রে নেতাজশর 
সংস্পর্শ লাভ করেন। (৩,১০] 



প্রমোদরঞ্জন চৌধুরি 

প্রমোদরঞ্জন চৌধ্রা ১৯০৪ - ২৮.৯.১৯ ২৬) 

কেলিসহর--চট্টগ্রাম । ঈশানচন্দ্র। ছান্রাবস্থায় ১৯২০ 
খল, চট্টগ্রামের অনুশীলন সামাতিতে যোগ দেন। 
১৯২১ খুশ. অসহযোগ আন্দোলনেও যোগ 'দিয়ে- 
গছলেন। পরে দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় তাঁর পাঁচ 
বছর কারাদণ্ড হয়। প্যীলসের ডেপুটি সুপার 
ভুপেল্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যার বিপ্লবীদের মনোবল ভাঙার 
জন্য জেলের মধ্যে যাতায়াত করতেন। কয়েকজন 
বিস্লবশ নেতা এই কুচক্রুণীকে হত্যা করতে 'সদ্ধান্ত 
নেন। ২৮.৬.১৯২৬ খুশী. জেলের ভিতর ভূপেন 
নিহত হন। নেতাদের 'নর্দেশে ঘটনাস্থলে ৫ জন 
উপস্থিত িলেন। তাঁদের মধ্যে কে প্রকৃত হত্যা- 
কারণ বার করতে না পেরে প্টালস খুশীমত দু" 
জনকে হত্যার অপরাধে এবং বাকী 'তনজনকে এ 
কার্ষে সাহায্যকারী হসাবে আভযুুন্ত করে। বিচারে 
প্রমোদরঞন ও অনম্তহরি মিত্রের ফাঁস ও বাকন 
তিনজনের দ্বীপান্তর হয়। 1১০,৪২,৪৩,৯৬] 

প্রমোদরঞ্জম সেনগ্প্ত (১৯০৭ -১৯৭৪)। 
পিতা হর্ষনাথ দূমকার নাম-করা ডান্তার ছিলেন। 
স্কুল কলেজের শিক্ষা কৃফনগরে। ১৯২৫ খ্ডী, 
কলেজে পড়ার সময় অনন্তহার মন্ত্র, মহাদেব 
সরকার, হেমন্ত সরকার প্রভাতি বিপ্লবীদের. 
সংস্পর্শে আসেন । দাক্ষণেশ্বর বোমা মামলায় ধরা 
পড়ে ফারদপুরের শিবচর গ্রামে অন্তরীণ থাক্য 
কালে তান 'ব.এ. পাশ করেন। মস্ত পাবার পর 
১৯২৭ খুখ. বিলাত যান। সেখানে 'সাঁভিল সাঁভস 
পরাণক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে িছ্বাদন লন্ডন স্কুল 
অফ ইকনামক্স-এ পড়াশুনা করেন। এ সময় থেকেই 
লণ্ডনে ডক শ্রামকদের দ্রেড ইউীনয়ন সংগঠনে ও 
ইণণ্ডয়া লশগের কাজে সারুয়ভাবে যুক্ত হন। তখন 
খুব সম্ভবত 'বলাতের কামিডীনস্ট পার্টিতে যোগ 
দিয়েছেলেন। ১৯২৮ খুখ,. তান সৌম্যেন্দ্রনাথ 
ঠাকুয়ের আমল্মণে জার্মীনতে শিয়ে বালন 
কাঁমাটর সদস্যদের সঙ্গে পাঁরাঁচিত হন। সেখান 
থেকে ইংল্যান্ড ফেরার পথে ফরাসস পাৃঁলিসের 
হাতে রিভিলভার সহ ধরা পড়ে িছুদন আটক 
থাকেন। ইংল্যান্ডে বিখ্যাত সাম্যবাদী নেতা সপুরজন 
সাকলাতওয়া, হ্যার পাঁলট, রজনীপাম দত্ত প্রভাতির 
সশ্গো তাঁর বিশেষ ঘাঁনষ্ঠতা 'ছিল। ১৯৩৩ খ:খ. 
1তাঁন বলাতে শহন্দ্স্থান স্ট্যান্ডার্ড পাল্রকার 
সংবাদদাতা 'হসাবে কাজ করেন। প্যারিসের সরবন 
বিববিদ্যালয়ে কয়েক বছর পড়াশুনা করে ১৯৩৮ 
খু, "ভারতে কৃষি সংশ্লিষ্ট অবস্থার 'বিকাশ' 
'বধয়ে ডন্টরেটের নিবন্ধ পেশ করেন। এই সময়ে 
স্পেনে, ফ্যাঁসস্ট জ্রান্ফোর আঁভিবানের বিরদ্ধে 
প্রজাতল্মশ সরকারকে সমর্থন জানাতে স্পেনে গিয়ে" 

[৩০৬ ] প্রশম্হেচল্দ দহজ্যনবগশ 

[ছিলেন। "দ্বিতীয় বিশ্বযৃদ্ধকালে সুভাষচন্দ্র 
ব্যবস্থাপনায় বাঁলনে ষে 'আই.এন.এ. দল গড়ে 
ওঠে তান তাবু প্রচার-আঁধিকর্তা হিসাবে কাজ কবেন 
এবং ফিছুদন "আজাদ হন” পন্রিকাও সম্পাদন। 
করেন। যুদ্ধশেষে জুন ১৯৪৫ খু. তিনি, 'ব্রাটশ 
1মলিটারশ মিশনের হাতে ধরা পড়ে ১০ মাস বন্দ- 
দশায় কাটান। ১১৪৬ খ্ী. তিনি দেশে ফেরেন। 
দেশে ফিরেও তান রাজনোতক ক্রিয়কলাপে 
সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকেন। ১৯৫০ খু. কাঁলকাত 
প্রেসোডল্স জেলে কারারুদ্ধ 'ছিলেন। জেল থেকে 
বোৌরয়ে কমিউীনস্ট পার্টতে যোগ দেন। বিশ্বশান্তি 
সম্মেলন ও গণতান্নিক আধকার রক্ষা আন্দোলনের 
ধবাঁশষ্ট নেতা, এদেশে রম্যাঁ রলাঁ সোসাইটির সম্পা- 
দক এবং নক্সালব্াঁড় কৃষক সংগ্রাম সহায়ক কাখাটির 
সভাপাঁত ছিলেন। তান 'বাঁভন্ন পন্র-পান্রকায় বহু 
প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। রচিত গ্রল্থ : ভরত য় 
মহাবিদ্রোহ”, 'নঈলাবিদ্রোহ ও তৎকালীন বাঙ্গাল 

1৩২] 
প্রশাম্তকুমার সেন (১১.১১.১৮৭:৪.- ১৭.১৯. 

১৯৫০) কাঁলকাতা। প্রসন্নকুমার ৷ আযালবার্ট স্কুল 
থেকে প্রবেশিকা, জেনারেল আ্যাস্য্ব্রজ থেকে 
ব.এ. এবং ১৮৯৯ - ১৯০৩ খু, কোম্রজ িশ্ব- 
বিদ্যালয়ে মর্যাল সায়েন্সে ন্রাইপসা পাশ করে ও 
ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরেন! ১৯৩০ খু. ি.এল, 
উপাঁধ পান। স্যার আশুতোষ তাঁকে 'সাঁট কলেজ 
ও কাঁলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ে আইনশাস্দের অধ্যাপক 
এবং দু'বার 'টেগোর ল লেক্চারার' নিষ্ুন্ত্র করেন। 
িছুদন কালিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় করার 
পর পাটনা হাইকোটের জজ (১৩২৪ - ২৯ ব.) হন। 
পরে কিছুঁদন ময়রভঞ্জ এবং জম্মু ও কাশ্মীরের 
দেওয়ান ছিলেন। 'তাঁন কয়েকবার বিলাতে যান 
এবং 'বাভন্ব ধর্মসভায় অংশগ্রহণ করেন। ১৯২৭ 
থ]ী. তাঁকে মাদ্রাজে 'অল-ইীণ্ডিয়া থাক়স্টিক কন্- 
ফারেচ্সে'র সভাপাঁত করা হয়। ১৯৪৬ - ৪১৯ খী. 
ভারতীয় গণ-পাঁরিষদের সভ্য ছিলেন এবং পরে 
ভারতীয় পার্লামেন্টের সদস্য হন। কাঁলকাতায় 

ভন্কোরিয়া ইনৃস্টিটিউশনের সঙ্গেও যুস্ত 'ছিলেন। 
রাঁচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলশ : ৩801985” 
40910262070 1১511015)7051)0 206551)000 010210- 

067 212 2110 0০0001)001)91 85070101091, 1878", 

31089127501 ৪ যত 75108, ৬০1. 7 & 11 

€1950-1954) 1 1৩১] 

প্রশান্তচন্দ্র মহুলানবশশ (২৯.৬.১৮৯৩ - ২৮, 
৬.১৯৭২) কাঁলকাতা। প্রবোধচন্দ্র। প্রোসডেল্সণ 
কলেজ ও কোঁম্তরজ 'বশ্বাবদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। 



প্রসম্নকমার জাচার্য 

কেম্ব্িজ থেকে গাঁণত ও পদার্থীবদ্যায় প্রথম শ্রেণীর 
অনার্সসহ ট্রাইপস পেয়ে হণ্ডিয়ান এডুকেশনাল 
সার্ভসে যোগদান করেন ও কাঁলকাতা প্রোসডেন্স? 
কলেজে পদার্থীবদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই 
কলেজের সঙ্গে তান দীর্ঘকাল অধ্যাপকরূপে, 
[কিছুকাল অধ্যক্ষরূপে এবং অবসর-গ্রহণের পরে) 
এমরিটাস প্রফেসরর্ূপে যাস্ত 'ছিলেন। পদার্থ- 

বিদ্যার অধ্যাপকরূপে তান বিশেষ সুনাম অন 
করেন। কিন্তু পদার্থীবদ্যা ছাড়াও নানা বিষয়ে 
তাঁর অনুসন্ধিৎসা প্রসারিত হয়। নৃতত্ব-সম্পাকতি 
গবেষণায় 'তাঁন 'বশেষ পারদার্শতার পাঁরচয় দেন। 
এই বিষয়ে তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ “0779 
90015000201 4৯71815919 01 4১0810-110121) ১০- 

[06 ১৯২২ খ্ী, প্রকাশিত হয়। নৃতত্তে তাঁর 
সবচেয়ে প্রাসদ্ধ গবেষণা 45091551501 8২৪০৪ 

11016 10 836108911 এই সব গবেষণায় তান 

যে নৃতন সূত্র আঁবচ্কার করেন তা 'মহলানবীশ 
ভিসট্যান্স' নামে পাঁরাচিত হয়েছে । আবহাওয়া-তর্তেও 
তাঁব দান স্মরণীয় এবং এ 'বষয়ে তান একাধিক 
গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৯২২ খ্, 
বঙ্গীয় সরকারের আমন্ণে এদেশের বন্যার উৎপাস্ত 
সম্পর্কে গবেষণা করেন এবং তাঁর গবেষণা ফলপ্রস 
হয। ওঁড়শার হশরাকুণদ বাঁধ নির্মাণে তার পারচয় 
পাওয়া যায়। এ সব কৃতিত্ব সত্বেও সংখ্যাতত্ব গবে- 
ষণার জন্যই 'তাঁনি িশ্বজোড়া খ্যাত অর্জন করেন। 
সংখ্যাতত্ব আলোচনায় তান এ দেশে পাঁথকৃৎ এবং 
পাঁথবীর শ্রেষ্ঠ সংখ্যাতত্বিদ্দের অন্যতম । তাঁর 
জীবনের শ্রেম্ঠ কীর্তি "ইন্ডিয়ান স্ট্যাটসএরটকৃজ 
ইনাস্টাটিউট'। এই বিরাট সংস্থার 'তানই প্রাতি- 
ষ্ঠাতা এবং আমরণ 'তাঁন তার কর্ণধার 'ছিলেন। 
সংখাতত্ব গবেষণার জন্য তান রয়্যাল সোসাইটির 
ফেলো 06-৮-১-) নির্বাচিত হন। তান বহুবার 
বহুস্থানে আমাল্মিত হয়ে বিদ্বজ্জনসভায় অংশ- 
গ্রহণ করেছেন এবং ভারত সরকারের উপদেষ্টার 
কাজ করেছেন। "দ্বিতীয় পণ্ুবার্ধকণ পাঁরিকম্পনার 
কাঠামো 'তাঁনই রচনা করেন। প্রধানত বৈজ্ঞানিক 
হলেও সাহত্য ও সংস্কৃতিতে তাঁর প্রগাঢ় অনু- 
বাগ 'ছিল। তান রবীন্দ্রনাথের অন্তরঞ্গ সহচরদের 
অন্যতম ছিলেন এবং ১৯২১ -৩১ খু, শাল্তি- 
নিকেতনের কর্মসাঁচব ছিলেন। [১৬,১৪৯] 

আচার্য, মহামহোপাধ্যানস (২১.৪. 
১৮৯০ - ১.১২.১৯৬০) চট্রগ্লাম-যজ্ঞশালা- পুরা । 

বা্তচন্দ্ু। কামল্লা জেলা স্কুল থেকে এ্রশ্ট্রী্স এবং 
টুগ্াম কলেজ থেকে এফ.এ. ও বি.এ. পরাক্ষায় 
সসম্সানে উত্তীর্ণ হন। কাঁলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয় 
থেকে শিলালাপ ও প্রাচশন ভারতীয় ইতিহাস সহ: 

[ ৩০৭ ] প্রপনকুমার চকবতপ 

এম.এ. পরাক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান আধ- 
কার করেন। সবভারতীয় প্রাতযোগিতার মাধ্যমে 
ইউরোপে সংস্কৃত সাঁহত্যে শিক্ষালাভের জন্য এক- 
মাত্র তিনিই ভারত সরকারের বাত্তলাভ করেন 
€৫১৯১৪)। অজ্পকালের মধ্যেই 'তনি অক্সফোর্ড 
ও কৌ্ব্রজ 'বিশ্বাবদ্যালয়ের শিক্ষা-পদ্ধাতর সঙ্গে 
যুন্ত হন। ইউরোপে পাঁচ বছর থাকা কালে 'তাঁন 
পাঁথবীর 'বাভল্ল িউীজয়মে রক্ষিত তথ্যাদি থেকে 
ভারতীয় শিজ্পশাস্তের এক বিরাট সাঁহতোর অনু- 
বাদ, সম্পাদন, সংযোজন ও প্রকাশ করেন । প্রাচপন 
ভারতায় স্থপাতাঁবদ্যার আভধান' গ্রন্থ রচনার জন্য 
লন্ডন বিশবাঁবদ্যালয় থেকে িডীলট উপাঁধ পান 
(১৯১৪)। ১৯১৭ খ:খ. হল্যাণ্ডের লশডন 'ি*্ব- 
বিদ্যালয় তাঁকে 'পি-এইচ.ড. উপাঁধ দান করে। 
কর্মজীবন শুরু হরিম্বারের ধাঁষকুল কলেজের 
অধ্যক্ষরূপে। পরে মাপ্রাজের শিক্ষাবিভাগণয় আঁধ- 
কতর্র সেক্রেটারী, তারপর রাজ্যপালের সেক্লেটারণ 
পদে 'নযুস্ত হন। ভারত সরকারের প্রত্ততত্ব বিভাগেও 
উচ্চপদে 'িছাাদন ছলেন। পরে ক্রমে পাটনায় 
সরকারী সংস্কৃত কলেজের ও এলাহাবাদের মর 
সেন্ট্রাল কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক, ১৯৯২৩ - 
মে ১৯৫০ খুশী, পর্যন্তি এলাহাবাদ বিশ্বাবদ্যালয়ের 
সংস্কৃত সাহত্যের অধ্যাপক এবং প্রাচ্য-সম্বজ্ধয় 
দিভাগায় প্রধানরূপে কার্য করেন। এ ছাড়া 'তাঁন 
এলাহাবাদ 'বিশ্বাবদ্যালয়ের সদস্য ও বহ 'বাঁভত্ন 
প্রাতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত 'ছিলেন। অধ্যাপনাকালে 
তিনি মাসিক আজর্ত বেতন দুই হাজার টাকার 
দশ শতাংশ দারদ্রু ছাত্রদের 'শিক্ষার্থে দান করতেন। 
তাঁর গবেষণামূলক “মনসর' গ্রল্খাবলশ সোত খন্ড) 
অসাধারণ পাশ্ডিত্যের নিদর্শন । ১৯৪৫ খুশী, ?িতান 
'মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হন। [১৩০] 

প্রসম্মকুদার চক্তবতশী, রায়বাহাদযর (১৮৬২ - 
ডিসে. ১৯৩৭) ধলা-_ময়মনাঁসংহ । জামদার বংশে 
জল্ম। গ্রামের উল্লাতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে 
ধলা গ্রামে দাতব্য 'চীকৎসালয়, উচ্চ ইংরেজণ 'বদ্যা- 
লয়, বাজার, রেলওয়ে স্টেশন, পেস্ট আফস প্রস্ভীত 
স্থাপন করেন। বহুকাল ময়মনাসংহ জেলা বোর্ডের 
সদস্য থেকে নিজের গ্রামে এবং পার্বব্শ গ্রাম- 
গুলিতে বহু রাস্তা তৈরী করিয়োছিলেন। এ ছাড়াও 
বহুঁদন 'ময়মনাঁসংহ সারস্বত সমাজের সম্পাদক 
দিলেন এবং এ সময়ে কাঁষ ও 'শিজ্প প্রদর্শনীর 
আয়োজন করে কর্মকুশলতার পাঁরচয় দেন । পর্ব 
বঙ্গ ও ময়মনাসংহ '্ভূম্যাধকারণী সভার আজাীবন 
সভ্য, কাঁলকাতার ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান ভারত বা ঞঞখিন 
সভ্য এবং ময়মনাঁসংহের অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট 
হয়োছলেন। [১1 



প্রসমকৃমার চটোপাব্যায় 

প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায় (১২৫৫ - জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ 
ব.) বাহেরক--ঢাকা। কাব ও সাধক। অত্যাধিক 
আর্ক অনটনের মধ্যে নম্মযাল স্কুলে দ্বিতায় 

বার্ষিক শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে একাঁট পণ্ডিতের কাজ 
গ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই সঙ্গীত ও কাব্য 
রচনায় অনুরাগ ছিল। ১৪/১৯৫ বছর বয়সে যাত্রা, 
কবি ও হোলীর গান রচনা করে দল বেধে গান 
করতেন। তাঁর রচিত গানের মধ্যে শ্যামাসঞ্গীতই 
বেশি। তাঁর মৃত্যুর পর ময়মনাসংহের বিদ্যোৎসাহশ 
জমিদার ব্রজেন্দ্রকশোর রায়চৌধুরী তাঁর কাঁবতা- 
গ্রন্থ প্রকাশ করোছলেন। [১] 

প্রসম্নকুমার ঠাকুর (২১.১২.১৮০১- ৩০.৮. 
১৮৬৮) কাঁলকাতা। গোপাঁমোহন। স্বগৃহে, শের- 
বোর্ন স্কুলে ও ১৮১৭ খুখ. হিন্দু কলেজ প্রাত- 
্ঠিত হলে সেখানে কয়েক বংসর অধ্যয়ন করেন। 
পিতা ছিলেন হিন্দু কলেজের একজন প্রাতজ্ঠাতা- 
পরিচালক । পরে প্রসন্নকুমার এ কলেজের একজন 

পারচালক (গভর্নর) হয়েছিলেন। দেশীয় স্মৃতি 
ও পাশ্চাত্য ব্যবহারশাস্তে জ্ঞান থাকায় সদর দেও- 

য়ানী আদালতে ওকালত? পেশা গ্রহণ করে অজ্প- 
1দনেই সুখ্যাতি লাভ করেন এবং সরকারণ উকিল 
নিযুন্ত হন। পারবারক ব্যবসায় ও ভূসম্পাত্তর 
তত্বাবধানের জন্য ১৮৫০ খুশ. এ পদ ত্যাগ করেন। 
১৮৫৪ খা. বড়লাটের শাসন পাঁরষদ গঠিত হলে 

প্রসন্নকূমার ক্লার্ক আসষ্ট্যা্ট হন। এই সময়ের 
বিখ্যাত বাঙালী ধনী বলে তান খ্যাত ছিলেন। 
শিক্ষািদ্তারে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল। পাঁর- 

বাঁরক সূন্নে হন্দু কলেজ পাঁরচালনা (১৮৩২ - 
১৮৫৪) ছাড়া স্কুল সোসাইটি, বৌনভোলেন্ট সোসা- 
ইঁটি ও শহন্দু ফ্রী স্কুলে অর্থ ও পরামর্শ 'দয়ে 
সাহায্য করতেন। রক্ষণশশল হিন্দু (১৮২৩ খু. 
গৌড়ীয় সমাজের শ্রাতিষ্ঠাতা-সম্পাদক) হলেও রাম- 
মোহনের সতাদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশ 
নেন, কিন্তু গঞ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ ও বহু- 
বৈবাহরোধে উৎসাহ প্রকাশ করেন 'নন। সাধারণভাবে 

স্তশিক্ষায় উৎসাহ ছিল। দ্বারকানাথের সঙ্গে 
জামদার সভা ও শন্রাটশ ইন্ডিয়ান সভা প্রাতজ্ঠা 

করে 'তাঁন তার সভাপাত হন (১৮৬৭)। ব্গণয় 
ব্যবস্থাপক সভা, কলকাতা 'বশবাবদ্যালয় ও কলি- 
কাতা পৌর সংস্থার সভ্য 'ছিলেন। ণরফর্মার, 
৫৯৮৩১) নামে ইংরেজী সাপ্তাহিক ও “অন্ব- 
বাদক' নামে বাংলা পান্রকা প্রকাশ তাঁর উল্লেখ- 
যোগ্য কৃতিত্ব। ণশরফর্মীর সমকালশন 'শাক্ষত 
অহলের মৃখপন্র ছিল। ১৮৩১ খু, তাঁর শশ্ড়ার 

বাগানে শ্াক্ষিত যুবকগণ ইংরেজশ নাটক আভনয় 
করেন। এদেশে দেশীয় লোকের পাশ্চাত্য শীত 

7; 5০৮ ] প্রস্কুজার রায় 

আঁভিনয়ে এটই প্রথম পদক্ষেপ। তিনিই বাঙালণর 
নিজস্ব প্রথম নাট্যশালা ণহন্দু থয়েটার'-এর প্রাতি- 
মঠাতা ছিলেন ১৮৩১)। এদেশে খীম্টান মিশনাব"- 
দের প্রভাবরোধে চেষ্টা করলেও এক- 
মাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন প্রেথম ভারতীয় ব্যার- 
স্টার) রেভারেন্ড কৃফমোহনের কন্যাকে বিবাহ কনে 
পিতা কর্তৃক ত্যাজ্যপুত্র হন। তাঁর বহু দান ছিল, 
তল্মধ্যে বিশ্বাবদ্যালয়কে তিন লক্ষ টাকা দান 'বশেষ 
উল্লেখযোগ্য । এ টাকার সূদে প্রখ্যাত 'টেগোর ল 
অধ্যাপক পদের প্রবর্তন হয়। জাঁমদারদের মুখপান্র- 
রূপে সিপাহী বিদ্রোহের নোৌতিক বিরোধিতা করেন 
এবং সরকার কর্তৃক ?স.এস.আই, উপাঁধতে ভূষিত 
হন (১৮৬৬)। তাঁর বিখ্যাত রচনা : 4) 4802621 
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[১,২,৩,৭,৮,২৫,২৬,১২৪] 
প্রসম্নকুমার রাম (১৮৪৯ - ১৯৩২) শুভাঢ্যা-_ 

ঢাকা। ডক্টর পপ. কে. রায় নামে সমাঁধক প্রীসদ্ধ। 
ঢাকা পগোজ স্কুল থেকে এন্ট্রা্দ পাশ করেন। 
পরে 'গিলক্লাইস্ট বাঁস্ত পেয়ে বিলাত যান। ১৮৭৩ 
খুশী. লণ্ডন 'বশ্বাবদ্যালয় থেকে ব.এস-স. এবং 
১৮৭৬ খখ. এঁডনবরা ও লণ্ডন 'বিশবাঁবদ্যালয় 
থেকে মনো বিজ্ঞানে ডি.এস-স. উপাঁধ পান। মনশবশ 
লর্ড হ্যালডেন তাঁর সমপাঠ 'ছিলেন। তাঁর এবং 
আনন্দমোহন বসুর চেষ্টায় বলাতে ব্রাহ্গসমাজ, 
'ইশ্ডিয়ান সোসাইটি, ও একটি পুস্তকালয় স্থাপিত 
হয়। দেশে ফিরে পাটনা কলেজ এবং ঢাকা কলেজে 
ও পরে প্রোসডেল্সী কলেজে অধ্যাপনা করেন। 
প্রেসিডেল্সণ কলেজে থাকা কালে প্রথমে অস্থায়শ ও 

পরে স্থায়ী (১৯০২ - ১৯০৫) অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। 
তাঁনই ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম এই পদের আঁধ- 
কারী হন। এরপর 'বি*বাবদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ও 
অবসর-গ্রহণের পর কাঁলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের 
অধীনস্থ কলেজগুলর , ইন্স্পেক্টর হন। কর্ম 
জীবনের মধ্যে দই বছরের জন্য ভারত সাঁচবের 
শিক্ষা বিষয়ের পরামর্শদাতা হয়ে ইংল্যান্ড যান। 
যৌবনে ব্রাহ্গধর্মে অনুরাগ হওয়ার জন্য 'িতৃগৃহ 
থেকে বিতাঁড়ত হন এবং কেশবচন্দ্রের কাছে ব্রাচ্ম- 
ধর্মে দঈক্ষা গ্রহণ করেন। দেশাহতন্রত দর্গা- 
মোহন দাসের কন্যা সরলা দেবকে বিবাহ করেন। 
কিছুদিন সাধারণ ব্রা্গসমাজের সভাপাঁত 'ছিলেন। 
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংস্রবে ধর্মতত্ব আলোচনার 
জন্য শখওলজিক্যাল ইন্স্টাঁটউশন, প্রতিষ্ঠা, করেন। 
প্রীতষ্ঠানাটর সঙ্গে হেরম্বচন্দ্রে মৈত্র, 'বিনয়েন্দ্রনাথ 
সেন প্রমুখ প্রখ্যাত ব্যান্তগণও ষৃন্ত ছিলেন । হাজার- 
বাগে মৃত্যু । 1১৯,৩,২৫,২৬] 



প্রসবকূমার সর্বীধকারণ 

প্রস্বকুজার সর্বাঁধকারশী (১৮২৫- ১৮৮৬) 
রাধানগর- হুগলী । যদুনাথ। গ্রামের 
সংস্কৃত, বাংলা ও ফারসী শিখে নবপ্রাতম্ঠিত হিন্দু 
কলেজে প্রবেশ করেন। এখানে কাঁতিত্বের সঙ্গে 
জ্বনয়র ও সিনিয়র বৃত্ত পাশ করে স্বর্ণপদক ও 
পূ্রস্কার পান। শিক্ষান্তে কিছাদন ঢাকা কলেজে 
অধাপনার পর তান মাঁশ্শদাবাদ রাজসরকারে 
উচ্চপদ লাভ করেন। তারপর বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় 
প্রথমে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও পরে অধাক্ষ 
পদে নিষ্ন্ত হন। এই সম্মান 'তাঁন ভিন্ন অন্য 
কোনও কায়স্থের ভাগ্যে ঘটে 'ন। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে 
1বরোধ ঘটায় তাঁকে অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করতে 
হয, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সকল ছান্্র, অধ্যাপক ও 
কর্মচারীরা কলেজ ত্যাগ করলে প্রসম্নকুমার পুন- 
্নিযুন্ত হন। কিছ্াদন পরে প্রোসডেন্সী বিভাগের 
পারদর্শক করে সংস্কৃত কলেজ থেকে তাঁকে সারয়ে 
দেওয়া হয়। এরপর বহরমপনর কলেজে অধ্যক্ষ ও 
প্রোসডেন্সশ কলেজে ইতিহাস ও ইংরেজর অধ্যা- 
পক হয়োছলেন। অধ্যাপকরূপে অসীম জনীপ্রয়তার 
আঁধকারী এবং বহু সার্থকনামা ছাত্রের শক্ষক 
ছিলেন। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বন্ধৃত্ব ছিল এবং 
বিদ্যাসাগর তাঁকে সংস্কৃত এবং তান 'বিদ্যাসাগরকে 
ইংরেজ শেখাতেন। গাঁণত ও জ্যোতিষে বিশেষ 
আগ্রহ ছিল। সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে তৎকালে প্রচালত 
দেশশ ও 'বিদেশশ ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণ করে পাঁণ্ডিত- 
সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। উত্তরকালে বাংলা 
ভাষায় অঞ্কশাস্তর ও অঙ্কের পরিভাষা সষ্ট করে 
বীজগণিত ও পাটিগাণিত রচনা তাঁর অক্ষয় কশীর্ত। 
মধুসূদন ও বিদ্যাসাগরের বিপদের দিনে সাহায্য 
করে তিনি মানবতার পাঁরচয় দেন। মহাভারত অন:- 
বাদে কালণপ্রসন্ম সিংহকে, আভধান প্রণয়নে তারা- 
নাথ তর্কবাচস্পাঁতকে ও শাস্রগ্রস্থ প্রকাশে সত্য- 
ব্রত সমাধ্যায়ীকে সাহায্য করেন। পিতার ্সঙগাঈত- 

লহরণ" গ্রন্থ প্রকাশ ও স্বপগ্রামে একি স্কুল প্রাতিষ্ঠা 
তাঁর অপর কীর্তি । বিখ্যাত ডান্তার সূর্ধকুমার তাঁর 
অনুজ । [১,৫,২৫,২৬] 

প্রস্মকূমার সেন, রায়পাহেৰ সেপ্টে, ১৮৮৪ - 
সৈপ্টে, ১৯৩৫) নোয়াপাড়া- চট্টগ্রাম । মেধাবী ও 
অধ্যবসায় 'ছলেন। আর্ক অঙচ্ছলতার জন্য পাঠ- 
রত অবস্থায় গৃহ-ীশক্ষকের কাজ করে নিজের 
খরচ চালাতেন। ১৯০৫৬ খর, স্বদেশী আন্দো- 
লনের সময় দশম শ্রেণী থেকে স্কুল ছাড়েন এবং 
কিছাদন পর চট্টগ্রাম রেলস্টেশনে পনরো টাকা 
মাইনের চাকার পান। পরে খ্যাতনামা ব্যবসায়শ 
আবদুর রহমানের কেরানণ ও ক্রমে ম্যানেজার হন। 
কয়েক বছর পর স্বাধীন 'বাবসায়ের দিকে মন 'দয়ে 

[ ৩০৯ ] 

প্রথমে একাঁট মনিহারণ দোকান করেন ও ক্রমে বর্মা 
অয়েল কোম্পানীর এজেন্সশ নেন। ১৯১২ খু. 
চালমুগরা তেলের ব্যবসায় শুরু করেন। নানা সুগন্ধ 
দুব্যার্দিও তাঁর কারখানায় তৈরী হত। ১৯২০ খু. 
রহমানের চাকার ছেড়ে এ বছরই 'বরাট তেলের ও 
চালের কল এবং 'কটন 'জানিং ফ্যাক্তরী” নামে সতার 
কল স্থাপন করেন। 'তাঁন ১৯৩৩ খুন. তাঁর বিরাট 
সৌধ “প্রস্ধামের শশর্ষে সৌরজগৎ স্থাপন করে- 
ছিলেন। এটি এখনও শিজ্প ও ভাস্কষের নিদর্শন 
এবং ধর্মের স্থান হসাবে চট্রগ্রামের অন্যতম দশ- 
নীয় বস্তু চট্টগ্রামের বহু '্বাশস্ট ব্যবসায্ম-প্রাত- 
'ানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল এবং তানি 
পৌরসভার একজন সদস্য ছিলেন। 1১] 

প্রসন্নচন্দ্র তক । ১৯শ শতাব্দশর নবগ্বসপের 

রাজপুরোহিতবংশীয় একজন প্রধান পাঁণ্ডত। 
গোলোকনাথ ন্যায়রয়ের ছান্র 'ছলেন। লক্ষেবীয়ের 
বাবুলাল নামক একজন ধন ব্যান্ত তাঁর টোলগৃহ 
তৈরণ করে দয়োছলেন। এইটিই নবদ্বশপের “পাকা 
টোল' নামে 'বিখ্যাত। এই টোলে মাঁথলা, দিল্লী, 
লাহোর, মাদ্রাজ, পুরণ প্রভৃতি 'বাভশ্ন প্রদেশ থেকে 
ছাপ্নরা এসে অধ্যয়ন করত । [১,৯০] ৰ 

প্রসম্নচন্দ্র বিদ্যারয়, মহামহোপাধ্যায় 0১৮৪২ - 
৮.১১,১৯১৪) আটপাড়া-ঢাকা। স্বরৃপচন্দ্ চক্র- 
বতশি। টোলে কলাপ ব্যাকরণ ও সংস্কৃত অধ্যয়ন 
করে ফিছনদন ঢাকায় জামদারের নকলনবাঁশের কাজ, 
করেন। এই কাজ ভাল না লাগায় আবার পড়া শুরু 
করেন। ছাবরবান্ত পরীক্ষায় বৃত্ত পেয়ে নর্মযাল 
স্কুলে ভার্ত হন এবং শেষ পরাণক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 
ঢাকা কলোজয়েট স্কুলের শিক্ষক হন। পরে ঢাকা 
কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপনা করেন। "টাকা সারস্বত 
সমাজ' প্রাতষ্ঠা তাঁর প্রধান কশীর্ত। তিনি আমৃত্যু 
এই সমাজের সম্পাদক ছিলেন। এই সমাজের জ্বারা 
পূর্ববঙ্গে সংস্কৃতচর্চার বহুল প্রচার হয়। বাংলা 
ভাষার 'বশদ্ধতা রক্ষার জন্য সমাজ কর্তৃক "সার- 
স্বত' নামে একটি সাপ্তাহক পাত্রকা প্রকাশিত হত। 
বঙ্গণয় সংস্কৃত পরণক্ষা সমিতির সভ্য হিসাবে 
তান অসামান্য দক্ষতার পাঁরচয় দেন। ১৯০৯ খ:. 
সরকার তাঁকে মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত 
করেন। তান কয়েকাঁট স্কুলপাঠ্য বাংলা পুস্তক 
রচনা করোছলেন। তার মধ্যে "সাহিত্য প্রবেশ ব্যাক- 
রণ'এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। 
[১,২,২৫,২৬৯৩০] 

প্রপননচচ্দ্র ন্যায়রতর (১২২৩ - ১১.১,১২৯৭ ব.) 
িবজ্বপুজ্কারণী--লদপয়া। রামতনু 
বন্দ্যোপাধ্যায় । নবঙ্বীপের বিখ্যাত নৈয়ায়ক শ্রীরাম 
শিরোমাঁশর হশযারূণে সমগ্র ন্যায়শাস্ত অধ্যয়ন করে 



প্রসন্ননাথ রায় 

'ন্যায়রক্' উপাধি লাভ করেন। তাঁর স্বগহে প্রাতি- 

[ঠিত চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়নের জন্য 'বাঁভন্ন প্রদেশ 
থেকে ছান্রগণ আসত। কাঁলকাতা সংস্কৃত কলেজের 
নৈয়ায়ক-অধ্যাপকের পদ পেয়েও তান গ্রহণ করতে 
স্বীকৃত হন 'নি। ১৯৮৮৭ খা, প্রথম “মহামহো- 
পাধ্যায়' উপাধি-প্রাপ্ত পাঁণ্ডতগণের মধ্যে তিনি 
বয়োজ্যেম্ঠ 'ছিলেন। [১৩০] 

প্রপন্ননাথ রায় (2- ১৮৬১) দীঘাপাতিয়া-_ 
রাজশাহণী। ভূম্যধিকারণ শ্রাণনাথ রায়ের পোষ্যপনত্র 
1ছলেন। প্রাণনাথের মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পান্তর 
আঁধকারণ হন। 'বাঁভন্ন সৎকাজে তান বহু অর্থ 
দান করেছেন। দীঘাপাতিয়া থেকে রাজশাহশ সদর 
পর্ন্তি একটি প্রশস্ত রাস্তার জন্য এককালশন ৩৫ 
হাজার টাকা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কয়েক হাজার 
টাকা সরকারকে 1দয়েছিলেন। এ ছাড়া দঘাপাঁতিয়ার 
ইংরেজী বিদ্যালয় এবং নাটোর ও রাজশাহ্শ সদরে 
দাতব্য চাকংসালয় স্থাপন করে তা রক্ষার জন্য 

সরকারকে এক লক্ষ টাকা দেন। তাঁর বদান্যতার 
জন্য সরকার তাঁকে ১৯৮৫৪ খুশী. "রাজাবাহাদুর 
উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। ১৮৫৭ খু. দিকছু- 
কালের জন্য রাজশাহীর সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে- 
ছিলেন। [১] 

প্রসম্ননারায়ণ চৌধ্রশী, রায়বাহাদর (১৮৫৪ - 
জুলাই ১৯৯৩৩) ভারেগ্গা_-পাবনা। জাঁমদার বংশে 
জন্ম। ৯৮৭৭ খু. কাঁলকাতা বশ্বাবদ্যালয় থেকে 
গব.এ. পরাক্ষায় সংস্কৃতে সর্বোচ্চ স্থান আঁধকার 
করে 'রাজা রাধাকান্ত দেব স্বর্ণপদক" পান। কছ7- 
কাল পরে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহকারণ হয়ে প্রত্ব- 
তত্ব বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণা করেন। ১৮৭১৯ 
খু. আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পাবনায় ওকা- 
লতি শুরু করে অজ্পকাল মধ্যেই বিখ্যাত হন। 
১৮৯৫ খী. পাবনার সরকারী উকীল নিয্ত্ত 
হন এবং ১৯২৮ খু, অবসর-গ্রহণ করেন। তান 
বাঙলার প্রস্ততত্বীবদগণের অন্যতম 'ছিলেন। মাধাই- 
নগরের তাগ্রশাসন সম্বন্ধে তাঁর পাঠোদ্ধারই শুদ্ধ 
ব'লে বিবোচত হয়োছল। সংস্কৃত সাহত্য ও দর্শন- 
শাস্মে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান 'ছল। স্বরাঁচিত টপকা- 
সহ গ্ায়ন্রীর 'শঙ্করভাষ্য ও ন্সায়ণভাষ্য' এবং 
আরও দুই রকম ভাষ্য প্রকাশ করোছিলেন। ব্যবহার- 
শাস্মেও গভীর জ্ঞান ছিল। এই বিষয়ে তাঁর রাঁচিত 
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০9551 নিজগ্রামে 'ভারেঞ্গা আকাডেমখ' ও মায়ের 
নামে হরসহন্দরশ চতুষ্পাঠী এবং পাবনা টাউনে 
দর্শনশাস্ত্রের আলোচনার জন্য টোল স্থাপন করেন। 
পাবনা পুর্তন্দের সভাপতি 'ছিলেন। তান 'প্রমোদ' 

[ ৩৯০ ] প্রাথকফ আন্ার্য 

নামে একটি হাস্যরসাত্মক গ্রল্থও রচনা করোছিলেন। 
“ভারতবর্ষ পান্রকায় প্রবন্ধাদ 'লিখতেন। [১,৫] 

প্রসম্মময়ধ দেবী (১৮৫৭ “ ২৫.১১.১৯৩১) 
পাবনা । দগগাদাস চৌধুরী । স্বামী- কষ্ণকুমার 
বাগচী । আশুতোষ চৌধুরী ও প্রমথ চৌধুরী তাঁর 
অনুজ এবং প্রখ্যাত কাঁব প্রিয়ম্বদা দেবী তাঁর কন্যা। 
১২ বছর বয়সে রাঁচত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ “'আধ- 
আধ-ভাষণী" প্রকাশিত হয়। তিনি 'মাতৃমান্দর" 
“ভারতবর্ষ এবং "মানসী ও মর্মবাণ' পান্রকার 
পনয়ামত লোখকা ছিলেন৷ ব্রাহ্গধর্মে ব*বাসী 
প্রস্নময়ী কিশোর বয়সে 'লখোঁছলেন--'হবে নাকি 
এই দেশে ব্রাহ্মধর্মীচার'। গদ্য রচনাতেও পার- 
দার্শনী 'ছিলেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ 'বনলতা, 
ও “নীহারিকা” এবং উপন্যাস “অশোকা”, “পূর্ককথা” 
“আর্ধাবর্ত” প্রভাতি উল্লেখযোগ্য । তাঁর আঁধকাংশ 
কাঁবতার মধ্যেই স্বদেশপ্রীতির পাঁরচয় পাওয়া 
যায়। রাজনারায়ণ বসু তাঁর গ্রন্থাবলীর একজন 
ভন্তু পাঠক 'ছলেন এবং তান প্রসন্রময়ীকে “মা, 
বলে ডাকতেন। 1৭88] 

প্রসাদ 'ঙ্গংহ (১৩২৮ -১৪.৮.১৩৭২ ব.) 
কাঁলকাতা। একজন খ্যাতনামা চন্র-সাংবাঁদক। 
'উল্টোরথ' ও শসনেমা জগৎ পান্রকার অন্যতম 
কর্ণধার এবং প্রাতিষ্ঠাতা ছিলেন। মত্যুর কয়েক- 
বছর পর্বে চিন্র-প্রযোজনায় আত্মীনয়োগ করে- 
গছলেন। [8] 

প্রাণকৃষণ আচার্য আগস্ট ১৮৬১ -জুন ১৯৩৬) 
পাবনা । হরেকৃফণ। বাৃত্তসহ প্রবোশকা, এফ.এ. এবং 
ব.এ. পরাীক্ষা পাশ করেন। পরে চাকৎসাবদ্যা 
অধ্যয়নের জন্য কাঁলকাতা মোঁডক্যাল কলেজে ভার্ত 
হন। সেখানকার শেষ পরাক্ষায় গুডিভ বান্ত পেয়ে 
ইডেন হাসপাতালের চিকিধসক নিষু্ত হন। 'কিল্তু 
ফকিছাদন পর ইংরেজ অধ্যক্ষের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ 
হয়ে পদত্যাগ করেন। এরপর স্বাধশনভাবে চাঁকিংসা 
ব্যবসায় শুরু করে খ্যাতিমান হন। শেষ-জাবনে 
বাভন্ন দেশীয় রাজপাঁরবারের গৃহ-চাকৎসক হয়ে 
প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। ছান্রাবস্থায় পাঁণ্ডিত 
শিবনাথ শাস্মশর সান্ধ্য লাভ করে সংসারে প্রবেশের 
পর ত্রাহ্গধর্ম গ্রহণ করেন। ১৯০৫ খডশ, বঙ্গভঙ্গ 

দের প্রার্থামক বিদ্যালয়ের উন্নাতির জন্য বহু পার- 
শ্রম ও অর্থসাহায্য করেন। 'সোসাইাট ফর দি 

ইমংপ্রুভমেন্ট অফ ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস' নামক 
সাঁমাঁতর কর্মকর্তা ছিলেন। মৃত্যুকালে 'তাঁন দারছু 



প্রাণরুফ চৌধুরী 

ছাত্রদের পড়ায় সাহায্যের জন্য অর্থদানের ব্যবস্থা 
করে হিয়েছেন। 1১] 

প্রাশকৃ্ক চৌধুরী । চন্দননগর-__হঃগলশী। মধু- 
সূদন। কিকাতার জর্জ হেণ্ডারসন কোম্পানীতে 
প্রথমে সামান্য মাহনায় চাকার করে, পরে এ 
কোম্পানণর মুৎসুদ্দি হন। তিনি চন্দননগরের প্রথম 
মেয়র এবং ফ্রান্সের প্যার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম 
বাঙালশ সদস্য 'নিষুন্ত হন। বিদেশে উচ্চাশক্ষা- 
লাভার্থীদের জন্য 'প্রাণকৃষ্ক চৌধুরী ফণ্ড' নামে 
একটি ভাণ্ডার সৃষ্ট করেন। এরই সাহায্যে প্রথম 
আই.এম.এস. ডান্তার ধর্মদাস বস িলাত যান। 
এর একটি শর্ত থাকে যে বিলাত থেকে ফিরে অন্য 
একটি ছান্রকে অনুরূপ শর্তে উচ্চশিক্ষার্থে বিলাতে 
প্রেরণ করতে হবে। [১] 

প্রাণকৃফ [বিশ্বাস (১৭৬৪ -১৮৩৬) খড়দহ-- 
চব্বিশ পরগনা । রামহাঁর। 'তাঁন কুচাঁবহার কালে- 
করের দেওয়ানী করে এবং সওদাগরিতে প্রভূত অর্থ 
সঞ্চয় করেছিলেন । বাংলা, 'হিন্দ্রী, সংস্কৃত, ফারসী 
ও ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপল্ন ছিলেন। তান বহু 
অর্থব্যয়ে 'প্রাণতোষিণন', বৈষণবামৃতি,, শবষ্জু- 
কৌমুদণী, ভাস্কৌমুদী”, 'শব্দাম্বাধ, পকুয়াম্বাধ” 
'উষধাবলণ' প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ করে 
বিতরণ করেন। রাধাকান্ত দেবের 'শব্দকম্পদ্রুম' 
সম্পূর্ণ হবার পৃবেইি তান অকারাদিক্রমে শ্লোক- 
বন্ধে 'শব্দাম্বুধ, গ্রল্থাঁট প্রকাশ করোছলেন। 
নিজগ্রামে বহু বাণাঁলঙ্গ ও চতুদ্শাঁট দেবমান্দর 
এবং পণ্চবটী প্রাতষ্ঠঞা করেন। তাছাড়া আনরপুর 
পরগনায় নিজ জামদারীতে কাল স্থাপনা করে- 
ছিলেন। [১১২৬৪] 

প্রাপকৃষ্ণ লাহা 0১৭১১০- ১৮৫৩) কাঁলকাতা। 
রাজীবলোচন। কিছু ইংরেজী শখে তান প্রথমে 
£ুচুড়ার এন্ড্রর সাহেবের পুস্তকালয়ে কেরানীর 
কাজ ও পুস্তকালয়াট উঠে গেলে চুপ্চুড়ার আদালতে 
কাজ করেন। পরে কাঁলকাতায় সুপ্রীম কোর্টের 
একজন আ্যাটনির প্রধান কেরানী হন। এরপর 
কোম্পানদর কাগজ ক্রয়-বিক্রয় এবং আঁফং ও 
লবণের ব্যবসায় করে প্রচুর অর্থ উপাজন করেন। 
মাতলাল শীল তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং 
তাঁর সহায়তায় তিনি সন্ডার কোম্পানণ এবং আরও 
কয়েকটি সওদাগরী কোম্পানীর প্রধান মুৎসু্দি 
হয়ৌছলেন। ১৮৩৯ খুখ. নিজস্ব সওদাগর আফস 
স্থাপন করেন। ততৎকালের একজন বিখ্যাত সওদাগর 
ব'লে তান দেশ-বিদেশে পাঁরাঁচত ছিলেন। 1১] 

প্রাপগোপাল গোদ্বা্ী ১২৮৩ - ২৮-২.১৩৪৬ 
ব.)। একজন খ্যাতনামা শাস্জ্ঞ পণ্ডিত এবং ধর্ম- 
গ্রশ্থাদি আলোচনায় সুবন্তা ছিলেন। বাংলায় বিশদ 

[ ৩৬৯ ] প্লাণলাথ দত 

বিবৃতি-সমেত তাঁর সঙ্কাঁলত শ্রীমদজশবগ্গোম্বামীর 
ষটসন্দভের 'শ্রীকফসন্দভ”, 'ভান্তসন্দ্ভ+ ও প্রশীতি- 
সন্দভণ” এবং শ্রীমগ্ভাগগবতের 'উদ্ধব সংবাদ, গ্রন্থ- 
গুলি বৈষবসাহত্যে তাঁর অপূর্ব দান। [&] 

প্রাশতোম্ব ঘটক (২৪.৫.১৯২৩ - ২২.৭,১৯৭০)। 
কাঁলিকাতার টাউন স্কুল থেকে প্রবেশিকা এবং 
প্রোসডেল্সপী কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। 
এম.এ. ও আইন পড়তে পড়তে 'বসুমতী পাত্রকায় 
যোগ দেন। এই সময় গঙ্প ও উপন্যাস লিখতে 
শুরু করেন। রাঁচত “পঞঙ্গপাল' গ্রল্থাট তাঁকে লেখক- 
সমাজে প্রাতষ্ঠা দেয় । “মাসিক বসুমতশ'র ভার নিয়ে 
তান পান্রকাটর সম্পূর্ণ নূতন রূপ দেন এবং 
এঁ পল্রিকায় বাঙলাদেশের আধুনিক ও প্রতিষ্ঠিত 
লেখক ও 'শিল্পণদের আমল্মণ করে আনেন। এছাড়া 
1তাঁন দলমত-নার্বশেষে প্রায় সব লেখককেই এক 
জায়গায় মেলাতে পেরোছলেন। তান প্রায় ২০টি 
গ্রন্থের রচাঁয়তা। উল্লেখযোগ্য গ্রশ্থ : “আকাশ 

পাতাল', 'রাজায় রাজায়”, 'মুস্তাভস্ম', '"খেলাঘর', 
শতনপুরুষ' প্রভীতি। 'রত্রমালা” নামে একটি নূতন 
ধরনের আভিধানও তান প্রণয়ন করোছলেন। [১৭] 

প্রাণধন বস্য মে ১৮৫২ -জান্. ১৯৩৯) 
কাঁলকাতা। ১৮৮০ খু. কাঁলকাতা মোডক্যাল 
কলেজের সবোচ্চ পরণক্ষায় কাতিত্বের সঙ্গে পাশ 
করেন। দেশের 'বাভল্ল জনাহতকর কাজ ও প্রাতি- 
সনের সঙ্গে ঘাঁনচ্যভাবে যুন্ত ছলেন। 'তাঁন 
দেশীয় ও বিদেশীয় চিকৎসাশাস্ত্রবিষয়ক পন্রিকায় 
প্রবন্ধাঁদ লিখতেন । খীম্টধর্মীবলম্বী ছিলেন। [১] 

প্রাপনাগথ দত্ত ১৮৪০ - ১৫.৯,১৮৮৮) কাঁলি- 
কাতা। লোকনাথ । হাটখোলা দত্ত পাঁরিবারে জন্ম। 
ওরয়েণ্টাল সোমনারী ও ৃহন্দু কলেজের ছাত্র 
ছিলেন। পণ্ডিতগণের সাহায্যে স্বগৃহে সংস্কৃত, 
ফারস ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষা শেখেন। সাহত্য- 
চর্চার সূচনায় তানি রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 
ধবাঁবধার্থ সংগ্রহ"-এ এবং রহস্য সন্দভ” পাল্রুকায় 
ও দ্বজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভারতা, পান্রকায় লেখক 
ছলেন। পরে এপ্রল ১৮৭২ খন. "রহস্য সন্দভ” 
পাকার সম্পাদক হন। এ বিষয়ে রাজা কমলকুষ। 
বাহাদুর তাঁকে নানাভাবে সাহাধ্য করেন । পান্রকা- 
সম্পাদক হিসাবে তাঁর দ্বিতীয় প্রচেষ্টা “বসন্তক' 
পন্রিকার প্রাতজ্ঠা জোনুয়ারী ১৮৭৪) ও পাঁর- 
চালনা । ব্যজ্গ-বদ্রুপ ও কার্টুন-প্রধান 'বসম্তক' 
পািকার স্থান সাময়িক পান্রকার ইতিহাসে পীতিহা- 
ময়। পান্রিকাঁটতে তাঁর 'নিজের আঁঞ্কত ব্যগ্গাচন্র 
ও নানা রচনা প্রকাশিত হত। পিতার মৃত্যুর পর 
'সৃচারুযল্্' নামে ছাপাখানা প্রাতজ্ঠা করে 'বসম্তক, 
ছাপতে থাকেন। তাঁর অপর উল্লেখযোগ্য কণীর্ত 



ধপ্রযকৃঙ্গার চট্টোপাধ্যায় 

কািলদাস ও অন্যান্য ভারতশয় কাঁবদের রাঁচিত 

সংস্কৃত কাব্যাদর ইংরেজী ভূঁমকা-সংবালিত গ্রল্থ 
প্রকাশ । টমাস মূরের "লালা রুখ'এর 'পদ্মমুখা, 
নামে পদ্যানূবাদ তাঁর অন্যতম উল্লেখযোগ্য রচনা । 
১৮৭২ খশ. তান 'সংশোধিত মানচিতাবলী' অন্কন 
করে প্রকাশ করেন। নির্বাচনপ্রথার দাবিতে ১৮৭৪ - 
৭৭ খুধন্টাব্দের িউানাসপ্যাল আন্দোলনের তান 
অন্যতম নেতা ছিলেন। এই আন্দোলনের ফলে 
১৮৭৬ খুশ. শবাঁধবদ্ধ নূতন 'মউীনাঁসপ্যাল আইন 
অনুসারে কাঁলকাতা কর্পোরেশনে প্রথম নির্বাচন 
প্রথা প্রবার্তত হয়। [তান প্রথম নির্বাচত সদস্যদের 
অনাতম। আমৃত্যু এ পদে আধগ্ঠিত 'ছিলেন। 
ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আসোসিয়েশন এবং শাশিরকুমার 
ঘোষ প্রাতাষ্ঠিত 'ইশ্ডিয়ান লশগে'রও 'তাঁন সাক্রয় 
সদস্য ছিলেন। ১৯শ শতাব্দীর এই 'বখ্যাত পান্রকা- 
সম্পাদক, অনুবাদক ও কার্টুন-শিজ্পী- নাট্যকার 
ও সমাজাহতৈষ হিসাবেও পরিচিত ছিলেন। রচিত 
নাটক : 'প্রাণেশবর নাটক ১৮৬৩) ও “সংয্্তা 
স্বয়ম্ধর' ১৮৬৭)। [৩] 

প্রয়কুমার চট্টোপাধ্যায় (2-১৩৪১ ব.) আমু- 
[লয়া--নদীয়া। কেদারনাথ। বহার ও ডীঁড়ষ্যা 
সরকারের আঁডটর 'ছিলেন। সরকার কাজের মধ্যেই 
বাংলা সাহত্যের চচ্গা করতেন । 'ভারতবর্ষ” পাত্রকায় 
“হোম রাজোর অতশত স্মৃতি” ও আরও কয়েকাঁট 
উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশ করোছলেন। মানভূম ও পুরু- 
গলয়া থেকে প্রাতিষ্ঠা” নামে একটি উচ্চাঙ্গের মাসক 
পাত্রকা প্রকাশ করেন। স্বগ্রামে পিতার নামে 
“কেদারনাথ স্মৃতি লাইব্রেরণ' প্রতিষ্ঠা করোছিলেন। 
তাঁর রাঁচত 'আহোমসতী',. "মীবার নালনণ', শগার- 

যোগ্য । [৫] 
ধপ্রয্পনাথ কর (১২৫৩ ব.-?) রাজপুর-- 

চাঁক্বশ পরগনা। বৃঙ্দাবনচন্দর। জননীর মাতুল বাণ্মশ 
ও ফ্বদেশাহতৈষধ রামগোপাল ঘোষের বাঁড়তে 
প্রিয়নাথের জল্ম এবং সেখানেই তান বাল্যে 
প্রাতপাঁলিত হন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আমলে 
সংস্কৃত কলেজে ও পরে হেয়ার স্কুলে পড়াশুনা 
করেন। পৈতৃক সম্পান্ত থেকে বাণ্িত হয়ে তান 
বেঙ্গল আঁফিসে চাকার গ্রহণ করেন। িভশকতা 
ও স্পম্টবাঁদতার জন্য চাকারতে গতাঁন বিশেষ প্রাত- 
পান্ত লাভ না করলেও এই সুযোগে 'তাঁন বাঙলা- 
দেশের শাসন সম্বন্ধে অনেক তথ্যের সংম্রবে এসে 
যথেম্ট অভিজ্ঞতা লাভ করেন । বাঙলার প্রথম দৈনিক 
পপ্ন সুলভ সমাচার' যাতে স্থায়ী হয় তার জন্য 
তিনি নানাভাবে সাহায্য করোছিলেন। প্লেগ 
হাঙ্গামার সময় তিনি ভা. হেমচন্দ্র চৌধুরণর সঙ্গে 

[০৯২ 1 ঠপ্রয়নাথথ দেন 

মালিতভাবে পাড়ায় হাসপাতাল স্থাপন গু অনান্য 
ব্যবস্থার জন্য প্রাণপণ পাঁরশ্রম করেন। জীর- 
শবচার-প্রথা বন্ধ করে দেওয়ায় রেইস আন্ড রায়ত'- 
এর সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিলাতে 
পালামেন্টের সভ্যদের মধ্যে এর প্রাতকূলে যে 
আন্দোলন চালান তার মূলে প্রিয়নাথ ছিলেন এবং 
তার আঁধকাংশ ব্যয়ভার 'তাঁনই বহন করেন । 'বদ্যা- 
সাগর প্রথম যে বিধবা-বিবাহ দেন, নিমান্ত্রত 
প্রয়নাথ তাতে উপাস্থত 'ছিলেন। তারকেশবরের 
মোহান্তের এলোকেশী সংক্রান্ত মোকদ্দমায় 
ডাবালউ, দি. ব্যানাঁজকে 'নষুস্ত কাঁরয়ে যাঁরা 
মোহান্তকে দাণ্ডত করান ও নবাঁনের উদ্ধারসাধন 
করেন, 'প্রয়নাথ তাঁদের অন্যতম । [১৪৯] 

॥ ধৃপ্রয়নাথ মাল্লক (১২৫৪ - ১৩.২.১৩৩৫ ব.) 
1সঙ্গুর-_হুগলশ। ১৮৬৯ খু, আলীপুর আদা- 
লতে ওকালাত শুরু করেন। ৪৫ বছর কাঁলকাতা 
কর্পোরেশনের সদস্য ছিলেন। দারিদ্র নারায়ণ সেবা 
উপলক্ষে ৫০ হাজার টাকা দান করেন। [৫] 

প্রশ্ননাথ মুখোপাধ্যায় । চুয়াডাঙ্গা নদীয়া । 
বাংলায় গোয়েন্দা গজ্প-রচনার পাঁথকৎ। পুলিস 
কর্মচারী 'ছিলেন। 'তাঁন 'দারোগার দপ্তর, নামে 
একট মাসিক পাত্রকা ১২৯৭ ব. থেকে ১২ বছর 
প্রকাঁশত করোছলেন। এ পা্রকায় প্রকাঁশত তাঁর 

কারে ছাপা হয়। রাঁচিত গ্রল্থ : ণতাল্তিয়া িল', 
“শডটেক্াঁটভ পালিশ” (৬ খণ্ড), ঠাঁগ কাঁহনপ', 
বুয়ার যুদ্ধের ইাতহাস, প্রভাত। [১৯] 

প্রিষ্বনাথ সেন €(১০.১১.১৮৫৪ - ২৫.১০, 
১৯১৬) । পিতা সাহত্যরাঁসক মহেন্দ্রনাথ। সাহত্য- 
ক্ষেত্রে প্রয়নাথ ছিলেন “সাত সমুদ্রের নাবিক'। 
বাংলা, ইংরেজী, ফরাসী এবং ইতালায় ভাষা ও 
সাহত্যে তাঁর বিশেষ আধকার 'ছিল। 'বহারশলাল 
চক্রবর্তী, প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনার 
বারা অন্শ্রাণত হয়োছলেন। তাঁর আঁধকাংশ গদ্য- 
রচনার বিষয়বন্তু- রবীন্দ্রনাথের কাব্য ব্যাখ্যান বা 
সাহত্যদ্বন্দ্ে রবীন্দ্রনাথকে সমর্থন। মোপাসাঁ ও 
রাস্কিন সম্বন্ধেও তাঁর রচনা উল্লেখযোগ্য। মৃত্যুর 
পর প্রকাশিত “প্রয়-পুস্পাঞ্জাল' গ্রম্থে ৯৩৪০ 
ব.) তাঁর সমস্ত গদ্যরচনা সম্কালিত হয়। তানি 
কাঁবতাও 'লিখতেন। তাঁর ইংরেজশ কাঁবতা এডমন্ড 
গস-এর দৃষ্টি আকর্ষণ ককোছিল। রবীন্দ্রনাথের 
সঙ্গে যৌকনকাল থেকেই বন্ধৃত্ব ও সহোদরসূলভ 
প্রীতি ছিল। এই সম্বন্ধ প্রায় ২০ বছর অক্ষু্ন 
ছিল। দারূণ অর্থকম্টের সময় রবীল্দ্ুনাথ প্রিয়- 
নাথের গপয় বিশেষভাবে নভরিশখল গছলেন। 
কবির প্রাবলঈতে তা উল্লাখত আছে। [৩,৮৭] 



খৃপ্রয়নাথ লেন 

[প্রয়দাথ সেন, ড. (১৮৭৪ - ১৭,১০.১৯০৯) 
যপসা- ফরিদপুর । 'দিননাথ। ঢাকা কলোজয়েট 
স্কুল থেকে ১৮৮৯ খন. কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবোশিকা 
পাশ করে প্রথম শ্রেণীর বাত্ত, কলিকাতা প্রোস- 
ডেল্সস কলেজ থেকে ১৮৯১ খ্ী. এফ.এ. পরাক্ষায় 
প্রথম স্থান আঁধকার করে “ডফ বাঁত্ত' ও পরে বি.এ. 
পরণক্ষায় প্রথম স্থান আধকার করে রাধাকান্ত 
সুবর্ণ পদক এবং “ঈশান বৃত্তি লাভ করেন। 
বলাতে অধ্যয়নের জন্য প্রস্তাঁবত রাজকণয় বৃত্ত 
প্রত্যাখ্যান করে তিনি ১৮৯৪ খত. এম.এ. পরাক্ষায় 
দর্শনশাস্ত্ে প্রথম স্থান আধকার করেন এবং ১৮৯৬ 
খপ, বি.এল. পাশ করে ১৮৯৭ খু. কাঁলকাতা 
হাইকোর্টে ওকালাঁতি শুরু করেন। ১৮৯৯ খুব. 
[তন প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বাঁত্ত লাভ করেন। আইন 
বিষয়ে গবেষণার জন্য ১৯০৫ খী, শড.এল, 
উপাঁধ পান এবং অল্পকালের মধ্যেই হাইকোটের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজশীবিরূপে পাঁরগাঁণত হন। 
১৯০৯ খু, ঠাকুর-ল'-এর অধ্যাপক, কয়েক বছর 
[ব,এল, পরাক্ষার পরীক্ষক এবং 49০81 91 
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আতারন্ত সভা ও 49৮/ 39091” পান্রকার সহ- 

সম্পাদক ছিলেন। তিনি বেদান্ত-দর্শন বিষয়ে 
একটি গ্রন্থও রচনা করেন। [২৫] 

প্রিক্লদ্বদা দেবণ ৯। কোট্টালপাড়া_-ফাঁরদপুর। 
[শবরাম সার্বভৌম । সম্ভবত ১৬শ শতাব্দীর শেষ- 
ভাগে জল্ম। স্বামী পাশ্চমদেশীয় পাঁণ্ডত রঘুনাথ 
মিশ্র । ধনী 'পতা কন্যাকে ভূসম্পান্ত দিয়ে 'মাঝ- 
বাড়শ” গ্রামে স্থিত করেন। পিতার যত ও 'শক্ষা- 
গুণে প্রতিভাশালনী প্রিয়দ্বদা কাব্যে, সাহত্যে ও 
ব্যাকরণে বিশেষ ব্যুংপস্ত লাভ করেন। বালিকা 
বয়ম থেকেই সংস্কৃত ভাষায় যেমন অনর্গল কথা 

ছিলেন। কুলদেবতা শ্রীগ্োবন্দদেবের উদ্দেশ্যে তাঁর 
রাঁচত সংস্কৃত কাবতাটি ইংরেজীতেও অনুদিত 
হয়েছে। "তান 'শ্যামারহস্য' নামে তল্গ্রপ্থ, 'মদালসা, 
উপাখ্যানের দার্শীনক টকা এবং মহাভারতের 
মোক্ষধমের একটি সবিস্তৃত টীকা প্রণয়ন করে- 
ছিলেন। 188] 

প্রয়ম্বদা দেবী ২ (১৮৭১ - ১৯৩৫) গুনাই- 
গাছা--পাবনা। কৃষ্ণকুমার বাগচী । মাতা প্রসন্নময়ী 
সুলোঁখকা ছিলেন। আশুতোষ চৌধুরী ও প্রমথ 
চৌধুরী তাঁর মাতুল। মাতুলালয় কৃফনগরে বাল্য” 
শিক্ষা পেয়ে ১৮৮৮ খ্ী, বেখুন স্কুল থেকে 
এপ্ট্রান্স এবং ১৮৯২ খুশী. বি.এ. পাশ করেন। 
এ বছরই মধ্যপ্রদেশের রায়পুরের আইনজখবশী তারা- 
দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গো তাঁর বিবাহ হয়॥। ১৮৯৫ 

[ ৩৬৩] প্ররাজন দেন 

থু. বিধবা হন এবং কিছুদিন পরে একমাত্র পত্র 
মারা গেলে সমাজসেবা এবং কাব্যচ্চাকে জাঁবনের 
অঙ্গ করেন। তান দুঃখ্বাদশী কাঁব। কাব্য-রচনায় 
তিনি রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতা লাভ করোছলেন। 
তাঁর কাবতাগ্ীল আয়তনে বড় না হলেও স্বচ্ছ 
এবং সূন্দর ছিল। নারশীশিক্ষা প্রচলনের জন্য 'তাঁন 
একাধক মাঁহলা শিক্ষা-প্রীতষ্ঠানের সঙ্গো য্ন্ত 
এবং দীর্ঘকাল ভারত-স্ত্ী-মহামণ্ডলের কর্মাধ্ক্ষণ 
ছিলেন। ১৯১৫ খন. ব্রাহ্ম বাঁলকা বিদ্যালয়ে 
শিক্ষকতা শুরু করেন। রাঁচিত কাব্যগ্রন্থ : 'রেণ, 
“তারা', 'পন্রলেখা', 'অংশুা, চম্পা ও পাটল'। 
অন্যান্য গ্রন্থ : 'অনাথ', 'পণ্ুলাল', কথা ও উপ- 
কথা" এবং কুমুদনাথ চৌধুরীর ইংরেজী ণশকার' 
গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ এঝলেজঙ্গলে শিকার'। [১,৩, 
৭,২৫,৪৪] 

প্রিয়রঞ্জন সেন (২৫.১.১৮৯৩-১১৯.১২, 
১৯৬৭) কাঁলকাতা। প্রসন্নকুমার। ১৯১৩ খু, 
চাইবাসা জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রকুলেশন, কটক 
র্যাভেন্শ কলেজ থেকে আই.এ. ও ব.এ., ১৯১৯ 
খী. ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীতে এবং ১৯২০ 
খী. বাংলায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম.এ. 
পরীক্ষা পাশ করেন। ১৯২৫ খু. প্রেমচাঁদ বায়চাঁদ 
বাশ্ত পান। ১৯২০-২৩ খু, পর্যন্ত রংপুর 
কারমাইকেল কলেজে অধ্যাপনার পর ১৯২৩ খা. 
কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং বিভাগীয় 
প্রধান অধ্যাপকরূপে অবসর নেন। ১৯৫৪ খা. 
শান্তানকেতনে 'লটারার ওয়াকশপের পাঁরচালক 
ও পরে শ্রীনকেতনে বি*বভারতন ইন্ুস্টাটিউট অফ 
রুর্যাল হায়ার এডুকেশনের সন্টালকরূপে কাজ 
করেন (১৯৫৭ -৬০)। ১৯২১৯ খু, অসহযোগ 
আন্দোলনের সময় গান্ধীজীর ভাবধারায় অনু- 
প্রাণিত হন। ১৯৪২-৪৩ খা, “ভারত-ছাড়' 
আন্দোলনে দমদম জেলে বন্দী 'ছিলেন। ১৯৪৪ - 
৬৪ খী, হরিজন সেবক সম্ঘের বঙ্গয় শাখার 
অবৈতাঁনক করম্সাঁচব, ১৯৪৬ খু, ভারতণয় 
গণ-পাঁরষদের এবং ১৯৫২-৫৭ খা. পাঁশ্চম- 
বঙ্গ বিধান সভার সদস্য 'ছিলেন। ১৯৬৭ খএসী. 
প্পচ্মন্রী' উপাধি পান। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী : 
'সাহিত্য-প্রসঙ্গা', খ্গাড়য়া সাহিত্য /৩9617 
হাঃ0017০6 2) 36175911 110690016 ৮০160 

117706205 2 00789] 05615, 84005 

0118 17051210015" প্রভীত। এছাড়াও প্রেমচন্দ্রের 
গোদান", র্যালফ: ওয়াল্ডোর 2 80৩ 101 

(125 712ি)185' অনন্তের সুরে) এবং হাজারী- 

প্রসাদ দ্বিবেদপর 'বাপভট্ের আত্মকথা, প্রন্াতির 
বঙ্গানুযাদথ করেন। [৩] 



প্রশীতিলতা ওয়াদ্দেদার 

প্রশীতিলতা ওয়ান্দেদার (৫.৫.১৯১১ - ২৪:৯+ 
১৯৩২) চট্টগ্রাম । জগদ্বম্ধ্। ভারতের প্রথম বি্লবী 
মহিলা শহীদ প্রশীতিলতা ছাব্রীজীবনে ঢাকার 
বৈপ্লাবক সংগঠন দীপালশ সঞ্ঘ ও কাঁলকাতার 
ছাত্রী সঙ্ঘের উৎসাহী কর্মী 'ছিলেন। ঢাকা বোডের 
আই.এ. পরণক্ষায় মাহলাদের মধ্যে প্রথম হন এবং 
কঁ্দিকাতা 'বিশবাবিদ্যালয়ের বি.এ. পরীণক্ষায় 'ডাস্টিং- 
শনসহ পাশ করেন। চট্রগ্রাম বিপ্লবী দলের সঙ্গো 
যোগাযোগ ছিল ও দলের প্রয়োজনে সংসারের অল্প 
আয় থেকেও অর্থসাহায্য করতেন। ১৮.৪.১৯৩০ 
খা. চট্রগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে অংশগ্রহণের পর 
তান প্রত্যক্ষ বৈস্লাবক কাজের ভার পান। প্রাণ- 
দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত রামকৃষ্ণ বিশবাসের সঙ্গে জেলে যোগা- 
যোগ রাখতেন। 'ব.এ. পাশ করার পর নন্দনকানন 
স্কুলে চেষ্রগ্রাম) প্রধানা শিক্ষায় হন। ক্রমে দল- 
নেতা বিখ্যাত মাস্টারদার (সূর্য সেন) আত্মগোপন 
কেন্দ্রে ধেলঘাট) যোগাযোগ রক্ষার ভার পান। 
১৯৩২ খী., জুন মাসে 'মালটারীর সঙ্গে সংঘর্ষে 
সরকার পক্ষের ক্যাপ্টেন ক্যামেরুন এবং বিপ্লবী 
দলের নির্মল সেন ও অপূর্ব সেনের মৃত্যু হয়। 
সূর্য সেন ও প্রীতিলতা জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করে 
গ্রেপ্তার এড়াতে সক্ষম হন। এরপর থেকে তাঁর 
গ্রেপ্তারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। বিপ্লবী 
দলের অসমাপ্ত কাজ পাহাড়তল'শ ইউরোপায়ান 
ক্লাব আক্রমণে নেন নির্বাচিত হয়ে প্রীতিলতা 
একদল যুবক নিয়ে ২৪.৯.৯৯৩২ খুশ. ক্লাব 
আক্রমণ করে একজনকে নিহত ও কয়েকজনকে 
আহত করে অক্ষত দেহে প্রত্যাবতনে সক্ষম হন। 

এরপর তিনি দেশের লোকের কাছে আত্মদানের 
আহবান রেখে পটাশিয়াম সায়নাইড খেয়ে আত্ম- 
হত্যা করেন। 1৩,১০,২৯] 

প্রেমচন্দ্র তকবাগশশ (১৮০৬ - ২৫.৪.১৮৬৭) 
শাকনাড়া--বর্ধমান। রামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় । তান 
১৮২৬ খুশী. কাঁলকাতায় সংস্কৃত কলেজে ভার্ত 
হয়ে চার বছর ছ"মাস পড়ে 'তর্কবাগশ' উপাধি 
পান। ১৮৩২ খ্যী. সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার- 
শাস্রের অধ্যাপক নিয্ন্ত হয়ে ১৮৬৪ খুশী. অবসর 
য়ে কাশীবাসী হন। ছোটবেলায় তাঁর কাঁবর 
দলে গান রচনার অভ্যাস 'ছল এবং কাঁলকাতায় 
এই স[ন্লেই ঈশ্বরচন্দ্র গৃপ্তের সঙ্গে বন্ধৃত্ব হয়। 
[তানি 'সংবাদ প্রভাকর' ও “সংবাদ ভাস্কর' পান্রকার 
সংস্কৃত শিরোলেখ রচনা করে দেন। £প্রভাকর, 
পাকার লেখকও 'ছিলেন। সংস্কৃত ভাবায় কাব্য- 
রসপূর্শ শ্লোকরচনাতেই তাঁর সমধিক খ্যাত ছিল। 
'সমপ্যাকজ্পলতা” গ্রন্থে সংস্কৃত সমস্যাপূরণে তাঁর 

কবিত্বশান্তর পারচয় পাওয়া যায়। তান স্বাবখ্যাত 

[ ৩৬৪ ] প্রেমস্যল্দর বস্ 

ভারততত্বীবদ জেমৃস্ 'প্রন্সেপকে ক্ষোদিত তাম্র- 
শাসন ও প্রস্তরফলকের পাঠোদ্ধারে সাহাষ্য করে- 
ছিলেন৷ তান ১১টি সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা রচন! 
করেন। সংস্কৃত কলেজের এই বিখ্যাত অধ্যাপক 
প্রেমচন্দ্রের ছান্রদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তী কালে 
প্রাসাদ্ধি লাভ করোছলেন। [১,২,৩,২৫,২৬] 

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ (১৮৩১ -জুলাই ১৯১৮) 
সুরাট-_গুজরাট। রায়চাঁদ দীপচাঁদ। ১৯৬ বছর 
বয়সে 'িতার ব্যবসায়ে সহকারর্পে শিক্ষালাভ 
করেন। তুলার ব্যবসায়ে প্রভূত ধনের আঁধকারী 
হন। সারা জীবনে তিনি মোট ৬০ লক্ষ টাকা দান 
করেন। তাঁর প্রদত্ত ২ লক্ষ টাকার সুদ থেকে 
কলিকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয় দ্বারা কৃতন ছান্রদের প্রেম- 
চাঁদ রায়চাঁদ' নামে গবেষণা-বাত্ত দেওয়া হয়। 
১৮৬৮ খশষ্টাব্দে এই বত প্রথম প্রদত্ত হয়। 
[৩,৫৭] 

প্রেমতোষ বস; (2 - ১৫.৪,৯৯১২)। রাইচরণ । 
সেন্ট জৌভয়ার্স কলেজের ছাত্র । বাংলা ও ইংরেজীতে 
দাবশেষ দখল 'ছিল। “সন্ধ্যা” পাত্রকা পারিবারিক 
49005" প্রেস থেকেই প্রকাশিত হত। কাম্ত- 
ব্যবসায়ী পিতা কাঁলকাতায় বহু সম্পাত্ত করে- 
ছিলেন। স্বদেশশ যুগে অস্ত্রসংগ্রহ ও বোমা 
প্রস্তূতের জন্য পৈতৃক সম্পাস্তর বোশর ভাগ ববিক্রয় 
করেন। স্বদেশ কর্মীদের জন্যও বহু অর্থ ব্যয় 
করেছেন। ভাল কাঁবতা 'লখতে পারতেন । আলণ?- 

লায় ভারত ত্যাগ করেন। ইংল্যান্ডে অর্থকৃচ্ছ;তায় 
পড়েন। শেষ অবাধ আনুমানিক ৫২ বছর বয়সে 
ইংল্যান্ডের শীতে উপযুক্ত বস্ত্র অভাবে 'িউ- 
মোনিয়া রোগে মারা যান। বিপ্লবী শহসদ কানাই- 
লালের অন্ত্যোষ্টীক্রিয়ায় 'তান অর্থসাহাষ্য করে- 
ছলেন। সরকারণ প্রেস ধর্মঘট, বার্ন ও ই.আই.আর. 
ধর্মঘটের (১৯০৭) সংগঠক 'ছিলেন। ছারাবস্থায় 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব স্থাশ্পিত হয় এবং 
আমততযু এই সম্পর্ক বজায় ছিল।' [১৮,১৪৬] 

প্রেমলতা দেবী (2- ২৩.১.১৩৪১ ব.) বাঁসর- 
হাট-চাঁষ্বশ পরগনা । স্যার রাজেন্দ্নাথ মুখো- 
পাধ্যায়। স্বামী সুধীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । বিখ্যাত 
সঙ্গতজ্ঞ গোপেশবর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ১৫ 
বছর খেয়াল, ঠুরী, স্পা প্রভাতি শিখে খ্যাতি 
অজন করেন। তাঁর রচিত 'সঞ্গীতসধা” খেয়াল, 
টপ্পা, ঠুংরী ও বাংলা গানের একটি উৎকৃষ্ট স্বর- 
1লাপি-গ্রল্থ। এলাহাবাদে এই গ্রল্থাটর 'হল্দশী 
সংস্করণ প্রকাশিত হয়োছিল। 1৫] 

প্রেদসল্দর বঙ7 (১২৮৬ - ১৩৫২ ব.)। হাঁর- 
সুন্দর। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্মে অসাধারণ 



প্রেমাত্কুর আতর্থী 

জ্ঞান ছিল। ১৯১২ খু. এম.এ. পাশ করেন এবং 
১৯৩০ খুশি. মন্টপোঁলয়ার বিশ্বাবদ্যালয় থেকে 
ঘডলট, ও প্রাগ্ বিশ্বাবদ্যালয় থেকে প-এইচড. 
উপাঁধ পান। বহ্ বছর ভাগলপুর কলেজের 
অধ্যাপক 'ছিলেন। ১৯১২১- ২৪ খী, কংগ্রেসের 
সেবা করেন। ১৯২৫ খন. শাল্তিনকেতনের অধ্যা- 
পক ও পরে অধ্যক্ষ হয়োছলেন। ভাগলপুর সদাকং 
আশ্রমের প্রাতম্তাতা, মাহলা কলেজের অধ্যাপক, 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভাগলপুর শাখার সভা- 
পাঁত এবং নবাবধান ব্রাহ্গসমাজের প্রচারক 'ছলেন। 
তাঁর রাজনৈতিক এবং ধর্মজীবনের আদর্শ ছিলেন 
যথাক্রমে গাম্ধীজশ ও কেশবচন্দ্র সেন। [৫] 

প্রেমাত্কুর আতর্থী €১,১.১৮৯০ - ১৩.১০, 
১৯৬৪)। পিতা ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক মহেশচন্দ্র। 
ছোটবেলা থেকেই 'তাঁন আ্যাভ্ভেগ্ারাপ্রয় ও 
কম্পনাপ্রবণ 'ছিলেন। কলেজ বা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের 
উচ্চাশিক্ষা না পেলেও 'নজপ্রচেস্টায় দেশাবদেশের 
সাহত্য ও অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান অজর্ন করেন। 
ছোটবেলায় বাঁড় থেকে পালিয়ে বোম্বাই যান এবং 
নানা ঘটনাচক্রের মধ্যে কলিকাতা চৌরঞ্গর একটি 
ক্লীড়াসামগ্রীর দোকানে কাজ করতে থাকেন। এরপর 
দৈনিক শহন্দুস্থান, পান্রকায় সাংবাঁদকতা শুরু 
করেন। 'হিন্দুস্থান ছাড়াও 'বাঁভন্ন সময়ে 'বৈকাল+' 
(সান্ধ্পান্রকা), ঘ্যাদুঘর, (€ঁকশোরদের মাসিক 
পা্ুকা), “জাহুবী' মাঁসক পাঁত্কা প্রভৃতির সম্পা- 
দনা ও প্রকাশনার সঞ্গে যুস্ত ছিলেন। 'বেতারজগৎ, 
পান্রকার তিনিই প্রথম সম্পাদক চিন্রানম্মাতা 
হিসাবেও তাঁর দক্ষতা ছিল। প্রথমে লাহোরের 
একটি চলাচ্চত্র-প্রাতষ্ঠানে এবং পরে কাঁলকাতার 
নিউ থিয়েটার্স গলামিটেডে চিন্রপারচালনা-কার্ষে 
অংশগ্রহণ করে শেষোল্ত প্রাতষ্ঠানের প্রথম সবাক 
চন্ত্র “দেনা পাওনা'র পারচালক হন। উল্লেখযোগ্য 
চিত্রাবলী : “কপালকুণ্ডলা”, শদক্শূল', “ভারত- 
কী-বেট?”, “সরলা”, “সুধার প্রেম”, “ইহদী-কী- 
লড়কী, প্রতাতি। সাহত্যক্ষেত্রেও তাঁর অবদান 
উল্লেখযোগ্য । রম্যরস, ঘটনাবোচত্র্য ও রোমাণ্চের 
দ্বারা তাঁর রচনা এঁশ্বর্ধমান্ডিত। রাঁচত গ্রল্থগুঁলর 
মধ্যে “আনারকাঁল', 'বাজশীকর', গচাষার মেয়ে? 
কিজ্পনা দেব”, 'মহাস্থাঁবর জাতক' 0৩ খণ্ড) 
প্রভীতি উল্লেখযোগ্য । [৩,৭] 

শ্রেমানন্দ (১০.১২.১৮৬১-2)। শ্রীরামকৃষণ- 
দেবের সাক্ষাৎ শিষ্যদের অন্যতম গাহ্স্থাশ্রমের 
শাম বাবুরাম ঘোষ। আটপুরে তাঁর মাতুলালয়ের 
যে গৃহে তাঁর জল্ম হয়, সেখানে ডিসেম্বর ১৮৮৬ 
খ). তাঁর মা মাতাঁঞ্গানী দেবীর আহবানে নরেল্দ্র- 
নাস (বিবেকানন্দ) সহ শ্রীরামকফের ৯ জন শিষ্য 

[৩৯৬] প্রেসানল্দ ভার়তখ 

পেরবর্তি কালের 'নিরঞ্জনানন্দ, প্রেমানন্দ, শবানল্দ, 
রামকৃষ্ণানন্দ, সারদানন্দ, অভেদানম্দ, অথণ্ডানজ্দ ও, 
ন্রগুণাতশতানন্দ) উপ্পাস্থিত হয়োছলেন এবং ২৪, 
৯২.১৮৮৬ খন. এ গৃহের প্রাঙ্গণে প্রজহালত 
ধাঁনর সামনে বসে শ্রীন্রীঠাকুরের কাধে আত্মীনয়োগ, 
করার 'সদ্ধান্তে গৃহত্যাগের চরম সঙঞ্কজ্প গ্রহণ 
করেন। তাঁদের আগ্ন-সাক্ষী-করা শপথ থেকেই 
রামকৃফ মিশনের মত সেবা-প্রাতষ্ঞানের সতরপাত। 
সে হিসাবে এই বাঁড়র উঠানেই রামকৃফ মিশনের 
জন্ম হয়েছিল বলা হয়। সে স্থানে মিশন এক 
দেউলরীতির আধ্ানক মাঁন্দর তৈরী কারয়েছেন ॥ 
শ্রীমা সারদা দেবী ও বিবেকানন্দ বাভন্ন সময়ে 
ঘোষবাড়িতে এসে থেকে গেছেন। এ পাঁরবারে 
শ্রীরামকফদেবের ব্যবহৃত একজোড়া চাট, মোজা ও 
দাঁতনকাঠ রক্ষিত আছে। [১৮] 

প্রেমানন্দ দত্ত। চট্রগ্রাম । হারশ্চন্দ্র। চট্টগ্রাম 
বন্দরের 'প্রভেন্টিভ আফসার প্রেমানন্দ দেশবম্ধ্ 
চিত্তরঞ্জনের আহবানে চাকরি ত্যাগ করেন এবং অসহ- 
যোগ আন্দোলনে যোগ 'দিয়ে কারাবরণ করেন। 
এরপর চা-বাগান শ্রমিকদের ওপর অত্যাচারের প্রাতি- 
বার্দে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কর্মচারীদের ঘোষিত 
ধর্মঘটে যোগ 'দয়ে কারার্দ্ধ হন। বন্ধ অনন্ত 
সংহের অননপ্রেরণায় বিপ্লবী দলে যোগ 'দয়ে 
বাভন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ করেন। বিশেষ 
করে অস্নশস্ত্র প্রস্তুতের ও নিরাপদ স্থানে রাখবার 
ব্যবস্থা তিনি করতেন। অনন্ত দিংহকে গ্রেপ্তার 
এবং বিপ্লবীদের উপর সতর্ক নজর রাখার জন্য 

করে হত্যা করায় গ্রেপ্তার হন। জেলে থাকার সময় 
মানাসক অবস্থা অস্বাভাবক হয়ে উঠলে তাঁকে 

রাঁচর মানাসক হাসপাতালে পাঠান হয়। সেখানেই 
তাঁর মৃত্যু ঘটে। [৯৬] 

প্রেমানন্দ ভারতশ ৫১৮৫৭ - ১৯১৪) কাঁলকাতা। 
আদ নাম সংরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। পাশ্চাত্য 
'বদ্যায় কৃতাবদ্য হয়ে তিনি শেষে বৈষব সাধ্যাসপর 
বেশে ১৯০২ খু, ইউরোপ ও আমোরিকায় যান 

এবং তথায় প্রেমধর্ম প্রচার করেন। সন্ব্যাসগ্রহণের 

পূর্বে তান স্বদেশে ও আমেরিকায় অনেকগুলি 
পান্রকা, যথা “লাইট অফ হীণ্ডিয়া”, পদ সান”, শদ 
টাইমস্ আযান্ড দি এক্সচেঞ্জ গেজেট', শদ ডেজ 
নিউজ', 'লাইট অফ এশিয়া" প্রভাতির সম্পাদনা 
করেছিলেন। ইংরেজীতে তাঁর রচিত গ্রম্থ : পপ্রেমা- 
বতার শ্রীকৃফ । প্যারিস শহরে ও আমেরিকায় কিছু 
লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কাউন্ট টলস্টয় 
ও সি. স্টেড প্রমুখ ব্যান্তদের সম্গোও তাঁর পারিচয় 
হয়। [৭5,২৬১৪৯] 



প্রেঙানন্দ সরকার” 

প্রেঙানন্দ শরকার। মোঁদনীপরের মালষ্গী 
(লবপশিল্প কাঁরগর) আন্দোলনের অন্যতম নায়ক। 
১৮০৪ খু, তিনি লবণের কারখানায় ঘুরে ঘুরে 
ধর্মঘট করে দাবি আদায়ের জন্য মালগ্গীদের সঙ্ঘ- 
বদ্ধ করতে থাকেন। তারি নেতৃত্বে কয়েকশত 'নিম্ন- 
ফ্তরের মালঙ্গশী কোম্পানশর লবণ-কারখানার সমগ্র 
পরিচালন-ব্যবস্থার 'বরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। 
মালঙ্গীদের উৎপাঁদত লবণের মূল্যবাদ্ধর দাঁব 
নিয়ে তারা কাঁথির লবণ আঁফসের ইংরেজ এজেন্টের 
কাছারি ঘেরাও করায় এজেণ্ট অনন্যোপায় হয়ে 
মালঙ্গখাঁদের সকল দাঁব পৃরণের প্রাতিশ্রীতি দিতে 
বাধ্য হন। [৫৬] 

ফএজর রহমান। জঙ্গলখাইন- চট্টগ্রাম । আমান 
আলী। তাঁর রাঁচত 'গোলশনে বাহার” তাঁর পত্র 
কর্তৃকি ১৩৩৮ ব. প্রকাঁশত হয়। তাঁর একাধক 
রাধাকৃফ-ীবষয়ক সঙ্গঁতের একাঁটর নমুনা--নমঃ 
নমঃ নমঃ প্রভু নমঃ নারায়ণ/রক্ষা কর ভাঁজলুম 
রাঙ্গা শ্রীচরণ'। [৭৭] 

ফএজাললা মির। এই অজ্ঞাত-পাঁরচয় মুসলমান 
কাঁবর রাচত 'বাভল্ব পদ "ভারতবর্ষ", “সাম্মলন, 
প্রভীতি পান্রকায় ও “মুসলমান বৈষণব কাঁব' গ্রন্থে 
মূদ্রিত হয়েছে। তাঁর একটি পদের নমুনা--....মর 
ফএজোল্লা কহে অপরুপ ললা/সাঁম শ্যোম) রূপ 
দরসনে দূর বহে শিলা” । [৭৭] 

ফাঁকরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১২৮১ - ৯.৫.১৩৩৯ 
ব.)। "বাশম্ট ছোটগল্প-লেখক ও ওপন্যাঁসক। 
'মানসা” নামক উচ্চশ্রেণীর একটি মাঁসক পান্নকার 
(১৩১৫ - ২০ ব.) তান অন্যতম প্রাতিষ্ঠাতা ও 
সম্পাদক 'ছিলেন। কিছুকাল (৯৩৩৪ ব.) “পু্প- 
পালন” নামে একাঁট মাসিক পল্লেরও সম্পাদনা করে- 
ছিলেন। তাঁর রাঁচিত গ্রন্থ : "সুধা" উপন্যাস, 
১৩১১ ব.), “ঘরের কথা” (১৩১৭ ব.), “পথের 
কথা" ভ্রেমণ-কাহনণ, ১৩১৮ ব.), 'নবাল্ন” ছোট- 
গল্প, ১৩১৯ ব.), 'পারকথা' ছোটগল্প, ১৩২২ 
ব.), 'তপস্যার ফল' ডেপন্যাস, ১৩২৫ ব.), 'অনু- 
ভূঁতি' ছোটগল্প, ১৯২৫), 'স্মাতিরেখা' (উপন্যাস, 
১৩৩৩ ব.). 'দামোদরের মেয়ে ১৩৩৪ ব.) 
ইত্যাঁদ। [১,৬,১৪৯] 

ফাঁকরচাঁদ ১। ১৭১৯২ খপ. শাল্তপুরের কুমার- 
খালি কেন্দ্রের তক্তুবায়-বিদ্বোহের অন্যতম নায়ক। 
তাঁর সষ্গে ছিলেন বলাই, ভিখারী ও দন। অঙ্টা- 
দশ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গদেশব্যাপী যে তন্তু- 
বায়-সংগ্লাম দেখা দেয় শাল্তপুরে তার প্রথম 
নেতৃত্ব দেন বিজয়রাম। পরবতরপ কালে এই অণ্তলের 
সংগ্রাম পারিচালনা করেন লোচন দালাল, রামহরি 
দালাল, রামরাম দাস প্রভাতি । তাঁদের নেতৃত্বে তল্তু- 
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বায়-প্রাতানাধদের একাঁটি দল পদব্রজে কাঁলকাতায় 
এসে কোম্পানশর কর্মচারীদের বর্বর উৎপশড়নের 
প্রাতবাদ করে কর্তৃপক্ষের কাছে “আরজ পেশ 
করেছিলেন ॥। 1৫৬] 

ফাঁকরচাঁদ ২ । শহচয়া- চট্টগ্রাম । তান ১১৪০ 
ব. মুসলমানী শব্দের বহুল-প্রয়োগসংবালিত “সত্য- 
পশর়ের পাঁচালশ' গ্রল্থ রচনা করেন। [২] 

ফাঁকররাম কাঁবভূষণ। ১৬শ শতাব্দীতে 'তাঁন 
বাংলা ও 'হিন্দীমিশ্রত ভাষায় রামায়ণের লগ্কা- 
কাণ্ডের বিষয় পদ্যছন্দে লখোছলেন। 1১] 

ফজলডীশ্দন। তেঘাঁরয়া- শ্রীহট্র। তিনি রাধা- 
কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক একাধিক সঙ্গীত রচনা করে- 
ছিলেন । একটির নমুনা--প্রেমানলে পযীড়য়া হলাম 
ছার/ছাখি সেখী) গর কৈ রৈল প্রাণ বন্ধুয়া 
আমার'। [৭৭] 

ফজলনল কাঁরম (১৮৮২ -?) কাঁকনা-রংপ্ুর। 
লায়লা মজনু, এবং এ্ীতিহাসক গ্রল্থ 'আফগাঁন- 
স্থানের ইতিহাস'+-এর রচাঁয়তা। এ ছাড়াও 'হন্দু- 
মুসলমানের মিলনের জন্য “বাসনা” নামে একাঁট 
পাক্ষিক পাত্রকা 'তাঁন পাঁরচালনা করতেন । [২৬] 

ফজল্ল হক, আব্ল কাসেম, শের-এ-বগগাল 
(২৬.৯০.১৮৭৩ - ২৭,৪.১৯৬২) চাখার--বাঁর- 

শাল। সাঁতারয়া গ্রামে জল্ম। পিতা বাঁরশালের 
আইনজীবী কাজ ওয়াজেদ আলী হেক সাহেবের 
স্বহস্তাঁলাঁখত দাললে 'পতার নাম মৌলানা মহম্মদ 
ওয়াজেদ)। আবভন্ত বাঙলার ও পূর্ব-পাঁকিস্তানের 
অন্যতম আঁবসংবাদত জননেতা ১৮৮৯ খু, 
বারশাল জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, কাঁলকাতা 
প্রোসডেম্সপী কলেজ থেকে এফ.এ., রসায়ন, পদার্থ 
ও গাঁণতে অনার্সসহ বি.এ.১ ১৮৯৫ খুখ, 
গণিতে এম.এ. ও ১৮৯৭ খডী, ল পাশ করেন। 
স্যার আশুতোষ মৃখাজশির কাছে ওকালাতিতে কিছ-- 
[দন শিক্ষানবীশী করার পর ১৯৯০০ খুখ, থেকে 
বাঁরশালে স্বাধীনভাবে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। 
১৯০১ খন. মহাত্মা আশবনীকুমার দত্তের সঙ্গে 

প্যাল 'নর্বাচনে এবং বাখরগঞ্জ জেলা বোর্ডের 
নর্বাচনে জয়লাভ করেন। ১৯০৫ খঈ, ঢাকায় 
মুসলমান রাজনোৌতিক সম্মেলনে যোগদান করেন ও 
ঢাকার নবাবের নিদেশে বোম্বাইতে মহম্মদ আলশী 
জিন্বার সঙ্গে পাঁরচিত হন। এই বছরই ঢাকায় 
নাখিল ভারত মুসলিম লখগ জন্মলাভ করে। 
৯৯০৬ খু. পূর্ববঙ্গের গভর্নর তাঁকে ডেপ্াঁটি 
ম্যাজিস্ট্রেটের পদে আহবান জানালে তা গ্রহণ করেন। 
সমবায় বিভাগে আযাসিস্ট্যান্ট রেজিস্টারের পদে 
কাজ করেন। ৯৯১১ খ্ী, রোজিস্ট্রারের পদ গা 
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পেয়ে সরকারণ চাকার ত্যাগ করে কাঁলকাতা হাই- 
কোর্টে ওকালাতি করতে থাকেন এবং এক বছরেই 
খ্যাতিমান হন। ১৯১৩ খুখ. বঙ্গণয় প্রাদোশক 
মুসলিম লীগের সেক্রেটারী ও 'নাখল ভারত 
মুসালম লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারীপদ লাভ করেন। 
সূবন্তা হিসাবে তাঁর খমাতি ছিল। ১৯১৯৬ খু), 
কাঁলকাতায় টেইলর ও কারমাইকেল ছান্রাবাস স্থাপন 
করেন। লক্ষেবীতে কংগ্রেস ও মুসাঁলম লীগের যুক্ত 
আঁধবেশনে যোগ দেন। ১৯১৭ খু, ভারতায় 
প্রেস আ্যান্টের বিরুদ্ধে বন্তৃতা করেন। এ বছরই 
ঞাফকেসণ' পন্রিকায় জনৈক পাদ্রী সাহেবের 
আপাত্তকর প্রবন্ধের বিরুদ্ধে মুসলমান সম্প্রদায় 
আন্দোলন করে বড় মসাঁজদে জমায়েত হলে 

পুঁলসের গ্াঁলতে বহু হতাহত হয়। অবশেষে 
হক সাহেবের শর্ত মেনে নিয়ে লর্ড কারমাইকেল 
মীমাংসা করেন। ১৯১৮ খডী. নাখিল ভারত মুস- 
[লম লগগের সভাপাঁতি ও 'নাঁখল ভারত কংগ্রেসের 
জেনারেল সেক্রেটারী হন। ১৯১৯ খুশী. রাউলাট 
আযানের বিরুদ্ধে কলেজ স্কোয়ারের সভায় সভা- 
পাতত্ব করেন। জালয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের 
কংগ্রেসীনয়োজত তদন্ত কামাটর সদস্য 'ছিলেন। 
৯৯২০ খ্যী, দেশবন্ধূর িক্ষা-বয়কট নীতির 
বরোধতা করেন। ১৯২১ খু. নজরুল ইসলাম 
ও মুজফফর আহমেদের সঙ্গে 'নবযুগ" পান্িকা 
প্রকাশ করেন। ১৯২৪ খুন, কয়েকমাসের জন্য 
[শক্ষামন্ত্ীর পদে বৃত হন। ১৯২৬ খী, কৃষক 
আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং ঢাকায় প্রজা 
সম্মেলনে সভাপাঁতত্ব করেন। ১৯২৭ খুন. বঞ্গীয় 
কৃষক-প্রজা পার্ট স্থাপন করেন ও তার সভাপাতি 
হন। ১৯২৮-২৯ খু. মুসলিম লীগ পন- 
গঠিনের চেম্টা করেন। ১৯৩০-৩১ খহী. গোল- 
টোবল বৈঠকের অন্যতম প্রাতীনাধ ছিলেন । ১৯৩ 
খশ, জন্বা সাহেব 'বলাত থেকে ফিরে হক 
সাহেবকে বাদ দিয়ে লীগের কাজ চালাবার চেষ্টা 
করেন। এই বছর কাঁলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র 
নর্বাচিত হলেও বিপক্ষ দলের চেষ্টায় গাঁদচ্যুত 
হন। ১৯৩৭ খু. বিনা প্রাতিদ্বান্দ্বিতায় কেন্দ্রীয় 
আইন সভার সদস্য নিবাচিত এবং পুনরায় মেয়র 
হন। এই 'নর্বাচনে কৃষক-প্রজাদল এবং মৃসালম 
লীগ প্রায় সমান সমান আসন পেলেও হক সাহেবের 
প্রধানমান্পিত্বে বাঙলায় কোয়ালিশন মান্নসভা গঠিত 
হয়। তিন খণ সাঁলিশশ বোর্ড গঠন করোছিলেন। 
১৯৩৮ খু. বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের 
সভাপাঁত হন ও সংগঠনের কাজে সারা ভারত ভ্রমণ 
করেন। মার্চ ৯৯৪০ খুব এতিহাসিক লাহোর 
প্র্তাব 'নাখল ভারত মুসালম লীগের সভায় 
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উত্থাপন করেন ও পাশ করান। ১৯৪১ খঃস. জিন্নার 
সঙ্গে বিরোধ শুরু হলে লশগ থেকে বাহচ্কৃত হন। 
ফলে বাঙলায় কোয়ালিশন মাল্পসভার পতন ঘটে 
ও হক সাহেব ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখাজশর সঙ্গে 
প্রগ্রোসিভ কোয়াঁলশন মান্পিসভা গঠন করেন। ক্রমে 
যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্রিটিশ আমলা কর্তৃক 'পোড়ামাটি 
নীতি" গ্রহণের ফলে গভর্নর হাব্ধটের সম্গে তাঁর 
পন্র-যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ৯.১.১৯৪৩ খু. "ভারত- 

শ্রাতি দেন। ২৮.৩.৯৯৪৩ খু. হার্বা্ট কর্তৃক 
পদচ্যুত হন। ১৯৪৭ খী. দেশাঁবভাগের পর তান 
ঢাকায় ওকালাত করতেন। ৪.১২.১৯৬৩ খুখ. 

পূর্ব-পাঁকিস্তান য্তফ্ণ্ট সরকারের একজন দল- 
নেতা হন। নির্বাচনে হৃদ্তফ্রন্ট জয়ী হলে 'তাঁন 
পূর্ব-পাকিস্তানের প্রধানমন্তী হন। কিন্তু সাতান্ন 
দিন পরে সেই মাল্মিসভা ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং 
সেখানে গভর্নরের শাসন প্রবার্তিত হয়। আরও 
কয়েকাট ভাঙ্গা-গড়ার পর হক সাহেব পাকিস্তান 
কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাণ্ট্রমল্পশ হন এবং একাঁট 
শাসনতন্দ তৈরী করেন। ২৩.৩,১৯৫৬ খপ. 
পাঁকস্তান প্রজাতন্নর্পে ঘোষত হবার পূবেই 
[তান পূর্ববঙ্গের গভর্নর নিযুস্ত হয়ে ঢাকায় 
প্রত্যাবর্তন করেন। এই পদে তানি ১.৪.৯৯০৮ 
খু, পর্যন্ত ছিলেন। স্বগ্রামে তান একটি কলেজ 
প্রাতষ্তা করোছলেন। 1[৩,৯১৪,৯৫,১২৪,১৪৬] 

ফজলুল হক সিকদার । নন্দলালগ্রাম-ন্রিপুরা । 
রচিত পণ্াশাট গজল 'মহাম্মদী এস্কে ভান্ডার 
(১৩৪২ ব.) গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। তাঁর রাধাকৃফণ- 
লীলা-বিষয়ক রচনার নমুনা--"...কালাচাঁদে বাস 
ভাল আর ও প্রাণে বাঁচ না/কালা কালা জাঁপ 
সদা পেলেম কত যাতনা'। 1৭৭] 

ফটিক চৌধ্যরশী (১২৭৭ - ১৩৪৪ ব.) হাসান- 
পুর-মারশদাবাদ। বিহারীলাল। 'পিতৃদত্ত নাম 
কৃষ্ণবন্ধু। তিনি বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তন- 
গায়ক। রাজশাহশীর পাঠশালায় শিক্ষারম্ভ। ছাল 
বৃত্তি পরন্তি পড়ে সেখানেই একজন বড় ওস্তাদের 
কাছে গান শিখতে শুরু করেন। অবস্থধাপন্ন ঘরের 
ছেলে হয়েও গান শেখার জন্য গুরুগহে রাখালের 
কাজও করেছেন। মুর্শিদাবাদের উচ্চান্গের কথক 
জশীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের শিষ্য ছিলেন । পরে ময়না- 
ডালের চতুজ্পাঠীতে কীত্ন শেখেন। জশীবকার 
জন্য তান কীর্তনের দল করেন এবং তাতে তরি 
প্রচুর সুনাম ও অর্থলাভ ঘটে। [২৭] 

ফাঁণভূষণ গুপ্ত 0১৯০০- ৩১.১-১৯৫৬) 
গালা--ময়মনাসংহ 1 বরদাকাল্ত। প্রখ্যাত চিন্রা্কন- 
শিল্পী । দিনাজপুর থেকে ১৯৯১৮ খযী. ম্যাট্রিক 



ফাপিভুঘণ চক্রবতশ 

ও কুচাবহার থেকে ১৯২০ খন. ইন্টারমিডিয়েট 
পাশ করে তান গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে 
ভার্ত হন এবং ১৯২৮ খ্যী. কৃতিত্বের সঙ্গে 
উত্তীর্ণ হয়ে কিছাঁদন সেখানে 'শক্ষকতা করেন। 
কাল-কলমে একবর্ণ চিন্রা্কনে তিনি বাঙলায় 
আদ্বিতীয় ছিলেন। শিশু ও কিশোরদের জন্য শুধু 
রেখা দিয়ে ছাবকে যে কত সুন্দর করা যায় তা 
[তিনিই এদেশে প্রথম দেখিয়েছেন। বাঙলার শিশু- 
দের জন্য 'লাখিত ও প্রকাশিত বহুরকম গঞ্প- 
গ্রল্ণের এবং শশশনসাথী', মৌচাক, "রামধন, 
প্রভৃতি মাঁসক পণ্মিকার একক 'শল্পী হিসাবে 
দীর্ঘ ২০ বছর কাজ করেছেন। তিনি শশল্পীচক্র', 
'একাডোম অফ ফাইন আর্টস, ও রাঁববাসরের 
সদস্য ছিলেন। [১৪৯] 

ফাঁপভূষণ চক্রবর্তী (১৯২০ - ২৭.৯.১৯৪৩)। 
১৯৪২ খু. জাতশয়তাবাদশী ক্রিয়াকলাপে অংশ- 
গ্রহণ করেন। চতুর্থ মাদ্রাজ কোস্ট্যাল ভিফেল্স 
ব্যাটারীকে ধবংস করার (১৮.৪.১৯৪৩) ষড়যন্ত্রে 
লিপ্ত থাকার আভযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ফাস 
দেওয়া হয়। এই একই আঁভিযোগে আরও ৮ জনের 
ফাঁসি হয়োছিল। 1৪২,৪৩] 

ফাঁশড়ুষণ তর্কবাগণশ, মহামহোপাধ্যায় (২৪.১. 
১৯৮৭৬ - ২৮,১,১৯৪২) তালখড়ী -_ যশোহর। 
সৃম্টিধর ভট্টাচার্য । জ্ঞাতিদ্রাতা কৈলাসচন্দ্র স্মত- 
রত, ফরিদপুর জেলার কোঁড়কাঁদ-নিবাসণ জানকণ- 
নাথ তকরত্র এবং শেষে নবদ্বীপের রাজকৃষ্ণ তর্ক- 
পণ্চাননের কাছে নব্যন্যায় অধ্যয়ন সমাপ্ত করে 
'তর্কতীথ” ও “তর্কবাগীশ' উপাধি পান। তান 
কোঁড়কাঁদর টোল, পাবনা দর্শন টোল, কাশশ টণকা- 
মণি সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ 
প্রভীততে অধ্যাপনা করেন। পরে কাঁলকাতা 'িশ্ব- 
বিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর সংস্কৃত বিভাগে যোগ 
দেন। বিভিন্ন পান্লিকায় তাঁর প্রবন্ধাবলণ প্রকাশিত 
হত। নন্যায়দর্শন, ৫৫ খন্ডে প্রকাশিত) এবং 
বাৎস্যায়ন ভাষ্যসহ ন্যায়সূল্রের সম্পাদন ও বাংলা 
ব্যাখ্যা তাঁর জীবনের প্রধান কশীর্ত। অন্য গ্রন্থ : 
ন্যায়-পাঁরচয়'। ১৩৩২ ব. বঙ্গগয় সাহত্য সাম্ম- 
লনের সপ্তদশ আধবেশনে তান দর্শন শাখার 
সভাপাঁত হয়োছলেন। ১৯২৬ খুশ. 'মহামহো- 
পাধ্যায়' উপাধ-ভূষিত হন। কাশশধামে মৃত্যু। 
[৩,২৬,১৩০] 

গাশগতস্ত (২৭.১২.১৯০৭ - ১২২, 
খাঁলসাকোটা--বারশাল। 
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থেকে ১৯২৪ খ্ডী. বিশেষ কাতিত্বের সঞ্গে ম্যাট্রিক 
ও বাঁরশাল রজমোহন কলেজ থেকে ১৯২৬ খু, 
আই.এ. পাশ করেন। ১৯২৮ খী, সরস্বতণ লাই. 
ব্রেরতে যোগ দেন এবং এঁ বৎসর থেকে প্রকাশিত 
যুগান্তর দলের সাপ্তাহিক বিপ্লবী পল্রিকা “দ্বাধস- 
নতা' সম্পাদনার জন্য তান কারারুদ্ধ হন ১৯২৯) 
মুন্তর পর 'তাঁন মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় 
গ্রেপ্তার হয়ে বিনা বিচারে 'হজলশ জেলে আটক 
থাকেন। এ জেল থেকে পাঁলয়ে ১৯৩৪ খঈ. 
[সিঙ্গা রাজনৌতিক ডাকাতি মামলায় পুনরায় ধৃত 
ও বিচারে যাবজ্জীবন কারাদাঁণ্ডিত হয়ে আল্দামানে 
দবীপান্তারত হন। দীর্ঘ কারাবাসে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে 
পড়লে তিনি মান্তর জন্য অনশন করেন । শ্যান্ত- 
লাভ করলেও দুরারোগ্য যক্ষা রোগে তাঁর মৃত্যু 
হয়। [১০,৮৭২] 

ফণিভূষণ নন্দী (- ১৯৩৭) চট্টগ্রাম । কালার- 
পোল যুদ্ধ ও চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের পর 
৭ মে ১৯৩০ খশ. গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৭ খু, 
কারাগারে বন্দী অবস্থায় মারা যান। 1৪৩] 

ফণিভূষণ 'বিদ্যাবনোদ (১৮৯৩ ?-১৪.১২. 
১৯৬৮)। যান্লা-জগতে বড় ফণশ নামে প্রাসদ্ধ। 
প্রবৌশকা পাশ করে উচ্চতর 'বদ্যায় শিক্ষার্থী 
হয়েও কোন এক সময় যাব্লা-জগতে চলে আসেন। 
সুনিপুণ নট, পাঁরচালক ও যাত্রাপালাকাররূপে 
দশর্ঘকাল বাগুলার যান্রাশল্পে শীর্ষস্থান আঁধকার 
করে ছিলেন। 'বাষ্গালৰ', “রাজা দেবীদাস' প্রভৃতি 
পালায় এবং “সোনাই দীঘ'তে একাঁট ছোট চারন্রে 
বৃম্ধ বয়সেও অসাধারণ নৈপহণ্য প্রদর্শন করেন। 
প্রায় শতাধিক পালায় 'বাঁভন্ন চাঁরঘ্রে আঁভনয় 
করে ৫০ বছরের আঁধককাল বাঙলা যাননাশিজ্পে 
প্রেরণা যাগয়েছেন। একসময় গণনাট্য সঙ্ঘেও যোগ 
দয়েছিলেন। ইতিহাস, পুরাণ ও সংস্কৃত নাট্য- 
শাস্নে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। কয়েকাঁট চলচ্চিতরেও 
আঁভনয় করেছেন। বহু যাত্রাপালা এবং যানা- 
বিষয়ক কয়েকটি তথ্যপূর্ণ গ্রন্থের রচায়তা । যারা- 

জগতে তিনিই প্রথম সঞ্গীত-নাটক-আকাদোমর 
পুরস্কার পান ১৯৬৮)। বাঁশের কেল্লা পালা- 
নাটকে আঁভনয় করবার সময় অসুস্থ হয়ে কিছুক্ষণ 
পরেই মারা যান। 1[১৭,৩২] 
ফাশিভূষণ ছা তলাল, ছোট ফশশ (১৯১০ ? - ৯.৩. 

১৯৭২)। স্বভাবশিজ্পী পচরতরুণ, ফণিভূষণ প্রায় 
নিরক্ষর 'ছিলেন। কিন্তু শিক্ষার স্বল্পতা তাঁর 
আঁভনয়-নৈপণ্যকে ব্যাহত করতে পারে িন। আট 
বছর বয়সে শশী হাজরার যান্ার দলে সখন হিসাবে 
যোগ দেন। তারপর যান নট কোম্পানশতে স্ত্রী- 
চাঁরবের শিল্পশ হিসাবে । এই দলের “খনা' হোরিপদ 
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চট্টোপাধ্যায় রচিত) পালার নাম-ভঁমকায় ফণণ- 
রাণীই পরবতী কালের ছোট ফণী। এই পালায় 
[তান অসাধারণ যশ লাভ করেন। পরে এই জপ 
নবদ্বীপ সাহার দল, নট্ট কোম্পানী, আর্য অপেরা, 
গণেশরঞ্জন নাট্যভারতন প্রভাতি বহু যাত্রাদলের 
'বাভন্ন পালায় আভনয় করে অপ্রাতদ্বন্দ্বী যাত্রাভি- 
নেতারূপে পরিগাঁণত হন। তাঁর আভনীত 'শাম্ব' 
(লশলাবসান), “প্রবীর” প্রেবীরাজহুন), “কৃষ্ণ জেরা- 
সন্ধ), "ভরত' কৈকেয়ী) প্রভাত ভূমিকায় প্রীতভার 
স্বাক্ষর রাখেন। “ভীম্ম" ডেপেক্ষিতা) ও ণসরাজ' 
ভূমিকা দুটি তাঁর আবস্মরণীয় সৃন্টি। ১৯৯৬৭ 
খুশী. শেষ আভিনয় করেন। শেষ-জীবনে তান 
একটি যাল্রা স্টোডয়াম চেয়েছিলেন । যাত্রা-জগতে 
তাঁর গুরু ছিলেন পণ্চু সেন। 1১৬,১৭,১৮] 

ফশীম্দ্রকফ গপ্ত €(১৮৮২-?) কাঁলকাতা। 
গোঁসাইদাস। মেজর পি. কে. গুপ্ত নামে তান 
সমাধক পাঁরচিত। কাব ঈশ্বর গুপ্তের দৌহন্র। 
পেশায় ডান্তার ছিলেন। ১৪ বছর বয়সে অম্বুবাবুর 
ব্যায়ামাগারে যোগ দিয়ে ৭ বছর কুঁক্ত-শক্ষার ফলে 
তরি অসাধারণ শারশীরক উত্লাতি ঘটে। মোডক্যাল 
কলেজ থেকে ডান্তারী পাশ করে প্রথম "বুদ্ধের 
পৃবেই জাহাজের ডান্তাররূপে চীন, জাপান ও 
অস্্রেলয়া ঘুরে আসেন। ১৯১৪ খ্ডী, যুদ্ধে 
ইণ্ডিয়ান মোডক্যাল সাঁভসে যোগদান করেন 
এবং ইউরোপের বহু দেশে যান। যুদ্ধের শেষে 

আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করেন এবং 
দ্বিতীয় মহাযৃদ্ধেও স্পেশাল আই.এম.এস.রূপে 
কাজ করেন। ওষধ প্রয়োগদ্বারা চিকিৎসা অপেক্ষা 
ব্যায়ামের দ্বারা সুস্থ করবার চেম্টা করতেন। বহু 
কুষ্তি-প্রাতযোশগতায় নিরপেক্ষ বিচারক 'হসাবে 
তিন শ্রদ্ধাভাজন হন। ব্যায়ামচচন-বিষয়ক বহু 
গ্রন্থের প্রণেতা । তার মধ্যে 245 555৫2 ০৫ 
£10551581 081001571580261, গ্রল্থাট সমাধিক 

প্রাসম্ধ। [১০৩] 
গুপ্ত ৫-চৈত ১৩৪১ ব.)। 

প্রোসডেন্সী কলেজে বি.এ. পযন্ত পড়ে প্রাসম্ধ 
ব্যবসায়ী ভি. গুপ্তের কোম্পানীতে িছাঁদন 
ব্যবসায়ে শিক্ষানবগশশ করেন। ১৯০৫ - ০৬ খপ. 
স্বদেশশ আন্দোলনের সময় দেশশ কলম, নব ও 
পেন্সিলের কারখানা স্থাপন করে এই ব্যবসায়ে 
উন্নাত করেন। ভারতবর্ষে ফাউন্টেন পেন তৈরীর 
কাজে তাঁকে পথপ্রদর্শক বলা যায়। এফ. এন. 
গংপ্ত নামে সমাঁধক প্রাসম্ধ [ছিলেন। [১] 

ফণশন্রনাথ পাল (১২৮৮ - ১১.৭.১৩৪৬ ব.)। 
দীর্ঘকাল “্যমূনা' ও “গঞ্পলহরণ' পান্িকার সম্পা- 

[ ৩৬৯ ] হণীল্ছুনাথ বসু 

দক 'ছলেন। সাহাত্যক 1হসাবেও তান বাঙলার 
পাঠকসমাজে সুপাঁরাঁচত। অপরাজেয় কথাশিজ্পশ 
শরৎচন্দ্রের প্রথম আঁবিভনব তাঁর সম্পাঁদত 'যমুনা, 
পাত্রকায়। তাঁর রাঁচত উল্লেখযোগ্য উপন্যাসাবলশ : 

প্রভীত। 1৫] 
বসন, রায়চৌধ্রশী (২.৩,১৮৮৮ - 

১.৮.১৯২৬) বহর- ঢাকা । তারানাথ। 
ভাস্কর্যীশজ্পী। চৌদ্দ বছর বয়সে 

তিনি কলিকাতায় আর্ট কলেজে ভার্ত হন ও 
ই. বি. হ্যাভেলের ?নকট ভারতীয় চিন্রকলার পাঠ 
গ্রহণ করেন। ?কছুকাল পর 'তাঁন ইংল্যান্ডে যান 
ও এঁডিনবরার রয়্যাল ইনস্টিটিউটে 'চন্রকলা ও 
ভাস্কর্ধীশজ্প শিক্ষা করেন। ১৯০৯ খুখ. এডনবরা 
আর্ট কলেজে পার্স পোর্টসমাউথ, এ,আর.এস.-এর 
অধদনে ৩ বছর ভাস্কর্যাবদ্যা শেখেন। ১৯৯১১ খুশ, 
তিনি এ বিষয়ে ডিপ্লোমা ও ১০০ পাউণ্ড পুর- 
স্কার লাভ করেন। সেখানকার 'শিক্ষাশেষে তান 
বাভন্ন দেশের শিক্প ও ভাস্কর্যীবদ্যার বৌশষ্টয 
পারদ্শন ও আঁভজ্ঞতা অর্জনের 'নামত্ত ফ্রান্স ও 
ইতালী ঘুরে বেড়ান। প্যারশ শহরে বিখ্যাত ফরাসী 
ভাস্কর র্যোদাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর কাছে 
শিজ্প-বিষয়ে নানা রকমের নিশি ও পরামর্শ লাভ 
করেন। ১৯১৩ খ্ী. তিনি স্কটল্যান্ডে এসে 
স্টুডিয়ো স্থাপন করেন। এ বছরই তাঁর প্রথম 
চন্নপ্রদর্শনী হয়। পরের বছর 'ব্রটেনের রয়্যাল 
আযাকাডেমির প্রদর্শনীতে তাঁর 'ব্যথিত বালক' উচ্চ- 
প্রশংসত হয়। গায়কোয়াড়ের মহারাজার অনুরোধে 
পরে তানি বরোদার রাজপ্রাসাদের জন্য কিছ ধাতু- 
নার্মত মার্তর কাজ করতে বরোদায় আসেন। 
নানা অস্হীবধার জন্য সে কাজ পূর্ণ না হলেও 
তান বেশ কিছুদিন বরোদায় থেকে নানারকমের 
এবং 'বাঁশম্ট-ধরনের মানুষের আকার-আকাঁতি অনু- 
শশলন করেন এবং স্কেচ, মডেল ইত্যাদ তৈরখ 
করে নিয়ে এীডনবরায় তাঁর নিজদ্ব স্টুডয়োতে 
ফিরে যান। পণ্চলৌহ ও মর্মর প্রস্তরে 'তাঁন যে- 
সব মৃর্তর রূপদান করেছেন তাদের দেহভঙ্গী 
ও আকার-আকাতিতে তিনি আন্তর-সম্তা বা আত্মার 
প্রাতফলনের চেম্টা করেছেন। তাঁর 'নার্মত 'বালক 
ও কাঁকড়া”, ণশকারী', 'সাপুড়ে” "সাধ পশদনের 
শেষে, প্রভৃতি ভাস্কর্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য । স্কট- 
ল্যান্ডের পার্থ শহরের গির্জীয়, স্যার উইলিয়ম 
গেকম জন, জি. ওয়াশিংটন ব্রাউন প্রভৃতির ব্যান্তগত 
সংগ্রহে এবং ভারতে বরোদার লক্ষন্রীবিলাস প্যালেসে 
ও আর্ট গ্যালারশতে তাঁর সমম্ট শিল্প রাঁক্ষিত আছে। 
স্কটল্যাপ্ডের পিবল্দ শহরে মৃত্যু) ৩,৯৪৯] 



ফণণল্দ্নাথ শেঠ 

ফপবন্দ্রনাথ শেঠ (১৮৯৪ 2- ২৫৬,১১৯,৯৯৭১) 
কলিকাতা । গুপ্ত বি্লবী দলের সভ্য এবং ভারতীয় 
দশমিক সমাত ও রোমকালাঁপ সাঁমাতির প্রতিষ্ঠাতা- 
সম্পাদক ছিলেন। [৯৬] 

ফণণচ্দ্ূলাল নল্দশী (-১৯৩২2) ডেঙ্গাপাড়া 
_ চট্রগ্রাম । বঞ্চাচন্দ্র। অস্ত্রাগার আক্রমণে অংশগ্রহণ 
এবং জালালাবাদ পাহাড়ে 'ব্রটিশ সৈন্যের সঙ্গে 

লড়াই করেন। আত্মগোপনকালে ৫&.৫.১৯৩০ খী, 
চট্টগ্রামের ইউরোপীয় বরাত এলাকা আর্মণে অংশ- 
গ্রহণ করেন এবং পুলিসের সঞ্গে সশস্ত সংঘষেরি 
সময় ধরা ফড়েন। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
হয়ে ১৯৩২ খুশি, মার্চ মাসে দ্বীপান্তারত হন 
কিন্তু যক্ষন্া-রোগাক্রান্ত ভেবে তাঁকে 'ফাঁরয়ে আনা 
হয়। জেলেই মারা যান। [৪২] 

ফতন। অন্দ্রাত-পাঁরচয় এই মুসলমান কাঁবর 
রচিত বৈষফবসঙ্গীত 'বাভন্ন গ্রন্থে মদ্রত আছে। 
তাঁর একটি সঙ্গীতের নমুনা--'কার ঘরের নাগর 
তুমি কালিআ সোনা... । [৭৭] 

ফতে খান। অজ্ঞাত-পাঁরচয় এই মুসলমান 
কাঁবর রাঁচত রাধাকৃষ্ণ-বষয়ক গানের পাঁরচয় পাওয়া 
যায়। একাট গানের কালি : “...বসন্ত ধারএ গেল/ 
পাউকের রত ভেল/এবেহ ন আইসে পাঁউ 
মেরা । [৭৭] 

ফতেগাজী শাহ। ফতেপুর- শ্রীহট্র। একজন 
গবখ্যাত দরবেশ এবং শাহ জালাল এমাঁনর অন্যতম 
শষ্য। ফতেপুরে তাঁর সমাধ আছে। প্রত বছর 
সৈখানে একট মেলা অন্াষ্ঠত হয়। [১] 

ফরছাদ খাঁ বাহাদুর, নবাব। ১৬৬৭ খা, 
শ্্রীহটের শাসনকর্তা ছিলেন । এঁ বছর গতাঁন শ্রীহট্ের 
পূর্বপ্রান্তের গোয়ালছড়ার সেতু এবং ১৬৭০ খু, 
শাহ জালালের দরগার মধ্যের বড় মসাঁজদ 'নর্সাণ 
করান। [৯] 

ফালকুমার গ্প্ত (১৮৬৯ - ২,৩.১৯৩১) 
গ্যাপ্তপাড়া-হুগলশ। শ্যামাচ়ণ সেন। স্বামি 
শ্রীশচন্দ্রু গুপ্ত। “সৃম্টিরহস্য, ও 'অবসর, কাব্য- 
গ্রল্ধের রচক়িল্রী। প্রথমোন্ত গ্রম্থাটকে বাঙালশ 
মাহলার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ রচনা বলে আঁভাঁহত 
করা যায়। 19,৫,8&] 

ফলচাঁদ ঘণ্ডল (2- ১৯৪২) মরাডাঞ্গা-- 
1দনাজ্ঞপুর 1 সত্যাগ্রহ আন্দোলন, আইন অমান্য 
আন্দোলন এবং 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ 
করেন। পহীলসের গ্বালতে মারা যান। 1৪২] 

ফেব্লাগুল শাছ। সন্ব্যোসী বিদ্রোহের অন্যতম 
নায়ক। মজনু শাহের শিষ্যদ্বয় ফেরাগুল ও চেরা- 
গাল শাহ 'দনাজপুর জেলার ইংরেজ শাসক ও 

[ ৩২০ ] বাঁচকজচন্দু চত্বোপাধ্যায় 

কালে রাজশাহশ জেলায় নেতৃত্ব দানের ব্যাপারে 
মজনু শাহের ভ্রাতা ও শিষ্য মুশার সঙ্গে তাঁর 
বিরোধ দেখা দেয়। এই বিরোধের ফলে মার্চ ১৭১২ 
খশী, ফেরাগুলের হাতে মুশা নিহত হন। [৫৬] 

বংশধর সেন (১৮৮৪ 2- ২৬.১২.১৯৭০ 2)। 
খ্যাতনামা কাঁবরাজ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, কাঁবগুরু 
রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ ব্যান্তগণের 
[চাঁকংসক ছিলেন । স্বদেশ আন্দোলনে যোগ 'দয়ে 
কয়েকবার কারাবরণ করেছেন। সঙ্গীতেও তাঁর 
খ্যাতি ছিল। পাশ্চমবঞ্গ বোর্ড অফ আয়ুবে্দীয় 
ফ্যাকাল্টর সভাপাঁতি 'ছিলেন। [১৬] 

বংশীদাস। 'দীপকোজ্জবল” ও ণনকুঞ্জরহস্য 
গ্ন্থদ্বয়ের রচাঁয়তা। প্রথমটি সহজিয়া সম্প্রদায়ের 
গ্রল্থ। আর এক বংশীদাস-রচিত “ভজনরত্ব' গ্রন্থ 
পাওয়া যায়। এতে ধবাবধ শাস্নীয় প্রমাণসহ 
শ্ীপ্রীকফণভজন-মাহাত্ম্য বার্ণত হয়েছে । 1২] 

বংশীদাস চক্ষুবতশ (১৬শ শতাব্দী) পাটবাড়ৰ 
- ময়মনসিংহ । যাদবানল্দ। অত্যন্ত দারদ্র ছিলেন। 
মনসার 'ভাসান' গাওয়া পেশা ছিল । রাঁচত গ্রল্থ : 
'মনসামণ্গল,। [২৬] 

বংশীধর কর (১৯২৫ - ২৭,৯.১৯৪২) লাল- 
পুর- মোদনীপুর। রাধাকৃ্ণ। “ভারত-ছাড়” আন্দো- 
লনে বেলবনী ক্যাম্পে পুঁলিসের গ্ালতে আহত 
হয়ে এ দিনই মারা যান। 1৪২] 

বংশীধর বার (2-৪.১.১৯৪৪), কাদুয়া-_ 
মোঁদনীপুর। ১৯৪২ খু. “ভারত-ছাড়” আন্দো- 
লনে অংশগ্রহণ করেন। বেলবনীতে পাুঁলসের 
গুলিতে আহত হয়ে মারা যান। [৪২] 

বক্রেশ্বর পাঁণ্ডিত। মহাপ্রভুর একজন প্রধান 
পার্ষদ। মহাপ্রভুর তিরোধানের পর মহাপ্রভুর 
অধ্যাষত পুরীর কাশীমিশ্রের বাঁড়তে গম্ভগরার 
প্রান্তে বসে মহাপ্রভুর কল্থা-করগ্গাঁদ নিয়ে ধ্যান- 
ধারণায় 'নরত থাকতেন। কাশশীমশ্রের বাড়তে 
শ্রীশ্রীরাধাকান্ত দেব প্রাতা্ঠত আছেন এবং এখানে 
মহাপ্রভুর করঞ্গ ও কল্ধার ছিন্নাংশও বর্তমান। 
বকে*বর পণ্ডিতের শিষ্যানুক্রমে মহাল্তগণ এই 
গদশর আঁধকারী। [২] 

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২৬.৬.১৮৩৮ - ৮.৪, 
১৮৯৪) কাঁঠালপাড়া- চাষ্বশ পরগনা । যাদবচন্দ্র। 
সাহিতান্রত্টা ওপন্যাসিক, 'বন্দেমাতরম্” মন্দের 
উদৃশগাতা এবং বাঙলার 'নবজাগরণ যুগের” অন্যতম 
প্রধান পুনুষ। ছ'বছর বয়সে পিতার কর্মস্থল 
মোঁদনীপুরে শিয়ে ইংরেজশ স্কুলে ভার্ত হন। 
১৮৪৯ খা, কাঁচালপাড়াম ফেরেন। এই বছর 
হুগলী কলেজে ভার্ত হয়ে সাত বছর. পড়েন ॥ 
কলেচের 'বাভল্ল বাতি পরীক্ষাক্স় প্রথম স্থান 
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আঁধকার করেন । ১৮৬৬ খী, হগলী কলেজ পাঁর- 
ত্াাগ করে আইন পড়ার জন্য প্রোসিডেন্সী কলেজে 
ভার্ত হন। পরের বছর কাঁলিকাতা 'বশ্বাবদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এখান থেকে প্রবোশিকা পরাঁক্ষা 
প্রবার্তত হলে বাঁকমচন্দ্র প্রথম 'বভাগে পাশ 
করেন। ১৮৫৬৮ খু, বি.এ. পরাক্ষা প্রবার্তত 
হলে ১৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র যদুনাথ বসু 

ও বাঁজ্কমচন্দ্র দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেন। আইন 
অধ্যয়ন শেষ হওয়ার পৃবেহই সরকার বাঁঞকমচন্দ্রকে 
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেনর নিযুক্ত 
করেন। ১৯২ বছর পর তান আইন পরাক্ষা পাশ 
করেন ১৮৬৯)। একাঁদক্রমে ৩৩ বছর সরকারী 
পদে আঁধাঙ্ঞত থেকে ১৪.৯.১৮৯১ খী. অবসর- 
গ্রহণ করেন। ১৮৬৩ খশ, হুগলশ কলেজে ছাত্র- 
জীবনে “সংবাদ প্রভাকরে' কবিতা প্রাতিযোশগতার 
মাধামে সাহত্যচর্চায় ব্রতী হন। প্রাতযোগতায় 
তাঁর 'কাঁমনীর উীন্ত” কাঁবতাটি পুরস্কৃত হয়। 
হাঁকমরূপে দেশের মানুষ ও তাদের দুঃখ-বেদনার- 
সঞ্গে ঘাঁনষ্ঠভাবে পাঁরাঁচত হন। কর্মস্থলে নির্ভীক 
ছিলেন ও কঠোর দণ্ডপ্রয়োগে ইংরেজ ও প্াীলস 
কর্মচারীদের সংযত রাখতেন । প্রবল দেশপ্রেম ও 
ভারতীয়দের ইংরেজদের সঙ্গে সমদার্শতার জন্য 
কাষক্ষেত্রে উল্লাতি হয় 'নি। চাকার জশবনেই দীন- 
বন্ধু মিত্রের সথ্গে পারচয় ও গভশর বন্ধুত্ব হয়। 
১৮৫৬৯ খশ. প্রথমা পত্সীর মৃত্যুর পর ১৮৬০ 
খুখ. রাজলক্ষমী দেবীকে বিবাহ করেন । ইংরেজীতে 
রাচত িশোরচাঁদ মন সম্পাদিত ইন্ডিয়ান 
ফিল্ড" পাত্রকায় ধারাবাহকভাবে প্রকাশিত ২৪- 
[0138105৮116 (১৮৬৪) তাঁর প্রথম উপন্যাস। 

এই বছরই 'দুগেঁশনান্দনী' রচনায় মন দেন, প্রকা- 
শিত হয় পরের .বছর। বাংলা ভাষায় এর আগে 
ভূদেববাব্ও উপন্যাস লিখেছেন, কিন্তু বাঁঞকমের 
উপন্যাসই প্রথম সার্থকতা লাভ করে। তাঁর 'তিনাঁট 
উপন্যাস-__“দুগ্গেশনন্দিনী”, কপালকুণ্ডলা' ও “মৃণা- 
লিন” প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্জগোই ইংরেজী- 
শাক্ষত মহলে বাংলা উপন্যাস-সাহতোর দাবি 
সপ্রতিত্ঠিত হয়। এই সময় তাঁর কর্মস্থল 'ছিল 
বহরমপুর । 08 01012108০01 হঘ508 175918591 

8508218 13051850015" ইত্যাঁদ প্রবন্ধ লিখে স্বদেশ, 

সমাজ ও সংস্কৃতিতে গভশর ভঙ্কান ও উৎসাহের 
পারচয় দেন। বহরমপুরে বহু গুণশ ব্যান্ত চাকাঁর- 
সনে একান্ত হন। যোগাযোগ ও ভাবের আদান- 

প্রদানের জন্য 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়। এই 
পশ্রিকাকে কেন্দ্র করে একটি শান্তশালশ সাহত্য- 
গোম্ঠী গাড়ে ওঠে । বঙ্গদর্শনের প্রথম প্রকাশ এপ্রিল 
১৮৭৯ খ্যশ.। ব্কিমচন্দ্র চার বছর এই পান্ধকার 

১৬১ 

[ ৩২৯ এ বাঁঙ্কিজচল্ছু চক্রোপাধ্যাকস 

জম্পাদনা কলেন। এই পান্রকাটি প্রথমে কাঁজকাতায় 
ও পরে কঠালপাড়ার পৈত্তকভবনে মুদ্রাঘল্ম স্থাপন 
করে চালাতেন। বাঙলার সমাজ ও সাহত্যজশবনে 
এই পনিকার প্রভাব সম্পর্কে রবীম্দ্রনাথ বলেন, 
'বাঙ্কমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঞ্ালশর হৃদয় একে- 
বারে লুঠ কারিয়া লইল:। বঞ্গদর্শনে বিজ্ঞান, দর্শন, 
সাহিত্য, কাব্য, সমাজতত্ব, ধর্মতত্ব, ইতিহাস, প্রজ- 
তত্ব, অর্থনীতি, সঙ্গাঁত, ভাষাতত্ব প্রভাত ফাবতীয় 
বিষয়ে আলোচনা প্রকাঁশত হত। এই সময়ে 'রাজ- 
সিংহ”, “আনল্দমঠ”, “দেবী চৌধুরাণণ', "সশতারাম' 
প্রভাতি প্রকাশিত হয়। চারাঁট উপন্যাসই জদশপ্রেমে 
উদ্দশীপত। পরবতী কালে বাঁত্কমচল্দ্ের ধর্মমত 
দৃঢ় হতে আরম্ভ হয়। এর পূর্ব পর্যচ্ত তান 
কোৎপল্থশী ছিলেন । পাদরশ হেস্টী ও কৃষমোহনের 
হিন্দুধর্মের সমালোচনার জবাবে 'ক্মামচন্দু ছল্ম- 
নামে 1500215 02 10000000190 লেখেন। কিছু 

পরে 'কৃষচার্ প্রকাশিত হয়। ১৮৭৩ খওী. পাবনা 
1সরাজগঞ্জের প্রজাবিদ্রোহের পূর্বে 'বাদেশের 
কৃষক' নামে ধারাবাহিক প্রবন্ধের সাহায্যে ভূঁম- 
সমস্যা ও কৃষক সম্বন্ধে আলোচনা করেন। “সাম্য 
প্রবন্ধেও 'তাঁন এই বিষয়ে আলোচনা করেন। 
'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত “কমলাকান্তের দপ্তর'-এর 
বহু নিবন্ধে বাঁঙকমচন্দ্রের স্বদেশাচিতা প্রকাশ 
পেতে থাকে । “আনন্দমঠ' প্রকাশিত হবার পৃষেই 
১৮৭৬ খু. 'বন্দেমাতরম: .সঞ্গীত রচনা .করেন। 
ভারত-সভা ও তৎসূম্ট রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে তাঁর 
সহানুভূতি 'ছিল। সকুণ্ঠের আধকারী না হলেও 
সঞ্গীতশাস্তে পারদর্শী ছিলেন। প্রায় ৩০ বছর 
বয়সের সময় বদুভট্রের কাছে গান শেখেন। শেষ- 
জীবনে কলিকাতায় স্থাঁয়ভাবে ,বাস করার জন্য 
একটি বাঁড় কনে ১৮৯১৯ খী, অবসর লয়ে 
সেখানে বাম করতে থাকেন। কাঁলকাঅ' বশব- 
বিদ্যালয় 'সাণ্ডিকেট, কতক অনুর্দ্ধ হয়ে পরী- 
ক্ষার্থীদের জন্য 561,8511 9০1০০৫01) প্রকাশ করেন। 

এর অনেক.আগে ৯৮৮৫ খু. সেনেটের সভ্য হন। 
উপন্যান ভিন্ন তাঁর অন্যান্য রচনাবলশ : 'ালিতা,, 
লোকরহস্য” পবজ্ঞানরহস্য', 'কমলাকাম্তের দপ্তর? 
শ্ধাবধ সমালোচনা", “দীনবন্ধু মনের জীবন”? 
“কাঁবতা পুস্তক", প্রবন্ধ পুস্তক”, “মঁচরাম গুড়ের 
জশীবনচরিত", 'বাবিধ প্রবন্ধ, ধিমতিত্ব'। “পহজ রচনা 

শিক্ষা”, “সহজ ইংরেক্গী শিক্ষা" এবং 'ভ্রীমদ্ভগবদ-- 
গশতা'। রাঁচত উপন্যাসের সংখ্যা ৯৪টি। এইসব 
উপন্যাসের বহু ন্ম্ু ও-চচরূপ দেওয়া হয়েছে ও 
হচ্ছে। উনাবঃশ.।শতান্দ্দীর, অন্যতম শ্রেচ্ঠ ব্যাঙ্ধ- 
্ীবী বঠকমনন্ছু,দেশাত্মন্োধ ও স্বাজাত্যকোধের 
খাদ্বক্। “ারনদম্বঠোর়, আদর্শ, অনেক গারে বাধাজাণ 
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তথা ভারতশয় িপ্লবাদের প্রেরণা ধুগিয়েছে। খাঁ 
বঞ্কিম' বাঙালশদের দেওয়া তাঁর সার্থক উপাঁধি। 
[১,২,৭,৮,২৫,২৬,১০১৯] 

বাঞ্কিঘচল্দ্র সেন (১৮১৯২ - ৯.৬.১৯৬৮) ঘারন্দা 
-"সয়মর্নাসংহ । জগৎচন্দ্র । কাঁলকাতায় এসে ১৯১৭ 
খুখ. 'বেঙ্গালগ' পল্লিকার প্রুফ-রীডার হন ও পরে 
ধ&ঁ পানত্রকাতেই সাংবাঁদক জশবনের হাতে খাঁড় হয়। 
*আনন্দবাজার পাররকা'র সম্পাদক বাল্যসগ্গী সত্যেন্দ্র- 
নাথ মজুমদারের অনুরোধে 'আনন্দবাজারে, যোগ 

দেন। ২৭ নভেম্বর ১৯৩০ খুশ. এই পান্রকার 

সম্পাদক গ্রেপ্তার হলে 'তাঁন ১০ জুন ১৯৩৯ 
খু. পর্য্ত অস্থায়শ সম্পাদক 'ছিলেন। ১৯৩৩ 
খুশি, “দেশ' সাপ্তাহক পাঁন্রকার প্রকাশ শুরু হলে 
তার সম্পাদক হন। এই সময় তিন একসঙ্গে 

*্ানন্দবাজান়ের সম্পাদকীয় বিভাগের কাজ এবং 
ংদেশ' পাকা সম্পাদনা করতেন । --১৯৪২ খী, 
আইন অমান্য আন্দোলনের সমর্থনে প্রবন্ধ লেখার 
জন্য গ্রেপ্তার হন। ১৯৪৪ খা. থেকে ভগবৎ- 
সাধনায় অনুরাগখ হয়ে 'বাভন্ন স্থানে বৈফবশাস্ত 
ও ধর্মীবষয়ে বন্তৃতা দিতেন। এই সময়ে বৈষণব- 
'ধমের উপর কয়েকটি গ্রল্থও রচনা করেন। ১৯৫৬ 
থপ. “দেশ' পান্কা থেকে অবসর নেন। তাঁর রাঁচত 
উল্লেখযোগ্য গ্রস্থ : 'গণতমাধূরী”। “লোকমাতা রাণণী 
রাসমাঁণ', 'জীীবনমতযুর সাঁন্ধস্থলে' প্রভীতি। [১৬] 

বাক মুখোপাধ্যায় মে ১৮৯৭ ১৬.১১, 
' ৯৯৬১) বেলুড়-হাওড়া। যোগেন্দ্রনাথ। হল্দু 
স্কুল ও প্রোসডেম্সী কলেজের ছাত্র 'ছলেন। 
প্রম.এস-নি. পড়ার সময় (১৯১৯৯ 2) তান উত্তর 
প্রদেশের 'এটোয়ায় শিক্ষকতা গ্রহর্ণ করেন । এখানে 
'স্তার আবাল্য বন্ধু ও সহকর্মী শিক্ষক রাধারমণ 
মলও ছিলেন । ১৯২১ খু, উভয়ে অসহযোগ 
আন্দোলনে ঝাঁপয়ে পল্ড়ন এবং উত্তর প্রদেশের 
জেলে আবধ্ধ থাকেন। মাতিলাল নেহের্র 'নদেশে 
তানি বাগলায় ফিরে 'আগেন 'এবং নবগঠিত কংগ্রেস 
স্বরাজ্য পাটির বস্তা হিসাবে কাজ করতে থাকেন। 
খধস্লঘশ ড. ভুপৈল্দ্রনাথ দত্তের সংস্পর্শে এসে 
তান ক্রমে শরিক" ও কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে 
'জাঁড়ত হয়ে পড়েন। ১৯২৭ 'খশ: তানি চেও্গাইল 
জুট' ওয়াকার্স ধমঘট পরিচালনা করেন।। কাঁলি- 
কাতা -ঘড়বাজারের গাড়োয়ান ধর্মঘটে (১৯২৮- 

. ই৯) এবং ৯৯৩০৩ খুশ. আইন' অমান্য আল্দোলনে 
' অংশগ্রহণ "'করাক় : তাঁকে কারীবরণ' করতে হয়। 
৯৯৩৬ খাট. কামিউীনিজম' মতবাদে 'বশবাসন হয়ে 
- স্কামউনিষ্ট দলে ধোগ গেন। সর্বভারতায় কধাণ 
' জার ৯৩৬) - [তাঁর প্রীতিষ্ঠাতী ' এবং ১৯ হ৭ 
খনি, থেকে দারা ভারত ব্লেড ইতানককন কত্গ্রেসের 

[ ৩২২ ] বউকফ ঘোষ 

্তম্ভস্বর্প ছিলেন। ১৯৩৬ খড়. আসানসোল 

লেবার কনস্টাটউয়লোন্স থেকে 1তাঁন বঙ্গীয় বিধান 
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প্রথম ধনর্বাচিত কামিীনস্ট সদস্য। স্বাধী*ত 

লাভের পর 'তাঁন কমিউীনস্ট 'হসাবে কংগ্রেদেব 

দবরোঁধতা করেন। ১৯৪৮ - ৪৯ খী. তাঁকে আহ- 

গোপন করে থাকতে হয়। ১৯৫২ খট্ী, কংগ্রেস 

প্রার্থখকে পরাঁজত করে 'তাঁন বজবজ থেকে পাঁশ্চম- 

বঙ্গ বিধান সভায় নির্বাচিত হন। ১৯৫৭ 

খ-খষ্টাব্দের নির্বাচনেও তান জয়ী হয়োছলেন। 

ণবধান সভায় বিপক্ষ দলের সহকারণী নেতা 'ছিলেন। 

১৯৫৯ খু. খাদ্য আন্দোলনে তানি শেষবারের 

মত কারাবরণ করেন। একজন বহৃখ্যাত পাঁরষদীয় 

বন্তারূপে শত্ুদেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। আক- 

র্ণীয় ব্যক্তিত্ব ও যুক্তিজাল বস্তার করে বহু 

ভিল্লমতাবলম্বীকে স্বমতে আনেন। সারা ভারত 

ট্রেড ইউানয়ন কংগ্রেসের সহকারী সম্পাঁদকা মহা- 

রাষ্ট্রের শান্তা ভেলেরাও' তাঁর ম্প্ী 'ছিলেন। 

[৪,১২৪] 
বাঁদ্কম মুখোপাধ্যায়, ডা. (২৪-৬-১৮৯৮- 

১৯.২.১৯৫৮)। বিখ্যাত দন্তঁচিকিংসক ও দেশ- 

সেবক। কলকাতায় দল্তাঁচীকৎসার উন্োতিসাধন 

করে খ্যাঁতলাভ করেন। তান আজাবন বহু জন- 

'ধহতকর কাজে ও সমাজসেবায় নিষান্ত 'ছিলেন। [১০] 
ধঙ্গচন্দ্র রায় (৮.৮.১৮৩৯- ২,১০,১৯২২) 

পাঁচগাঁচাকা। রামগাত। রঙ্গানন্দ কেশবচন্দ্রে 

শ্রেষ্ঠ প্রচারকগণের অন্যতম । কিশোরগঞ্জ বিদ্যালয়, 

ময়মনাঁসংহ জেলা স্কুল ও ঢাকা কলেজে অধ্যয়ন 

করেন। ১৮৫১৯ খখ. কেশবচন্দ্র “পরেবিজ্ঞা রাঙ্গ- 

মান্দর প্রাতষ্ঠা করে তার কর্মপাঁরচালনা ও উপা- 

সনার ভার সম্পূর্ণই বঞ্গচন্দ্রের উপর অর্পণ করে- 

ছিলেন। ১৮৬৫ খঃখ. ঢাকা ব্রাক্মাবদ্যালয়ের প্রধান 

শিক্ষক ধর্মপ্রাণ অঘোরনাথ গুপ্তের মহত আদর্শে 
অনুপ্রাশত হয়ে বঞ্গচন্দ্র ঢাকা পঙোজ স্কুলে 

[শিক্ষকতা গ্রহণ করেন ও ছাত্রদের নিয়ে ধর্মচর্চায় 
মন দেন। পরে তানি চাকার ত্যাগ করে ব্রদ্মোপাসনা, 
প্রচার ও সমাজসেবা আত্মনিয়োগ করেন এবং 
&ঁ কাজের সহায়ক হিসাবে 'শৃভসাধনী” নামে এক 
পয়সা দামের সংবাদপন্ন ও ধর্মীবষয়ক পান্িকা 
ধজ্গবন্ধৃ, এবং পুত 18350 নামে একাট ইংরেজন 
পল প্রকাশ করেন। তাছাড়া "ঈস্ট বেশাল প্রেস 
নামে একাঁট ছাপাখানা ক্রয় করে সেখান থেকে 
প্রয়োজনীয় 'বাবধ পস্তকাদ প্রকাশ ও প্রচার 
করতেন। [৩] 

* সটকুফ ঘোষ (১৯০৫ - ১৯৫০) অকালপৌধ- 
বর্ধমান। পিতা অরাবন্দপ্রকাশ জাতীয় শিক্ষা পাঁরিষং 
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প্ররতষ্ঠায় শ্রীঅরাবন্দের সহযোগী ও সহকর্মী 
[ছলেন। কাঁলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রবোৌশকা 
পরণক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর শারীরক কারণে 
বটকৃষ্ণ কলেজীয় 'িক্ষাগ্রহণে বাণ্চিত হন। চতু- 
ছপাঠখতে সংস্কৃত ও নিজের চেষ্টায় গৃহে জার্মান 
ও ফরাসণ ভাষা শিক্ষা করে তান এই তিন ভাষাতেই 
[বশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। তারপর 'হতৈষাী 
বাম্ধবদের সহায়তায় জার্মানী ও ফ্রান্স দেশের 
ম্যানখ ও প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও গবে- 
ধণা দ্বারা এই' উভয় 'বিশ্বাবদ্যালয়ের ডক্টরেট 
উপাধি প্রাপ্ত হন। দেশে ফিরে তান কিছুকাল 
ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। পরে কাঁল- 
কাতা বিশ্বাবিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও আধ্ীনক ভাষা 
বিভাগের লেক্চারারের পদে বৃত হন। এই সঙ্গে 
[তান বিদ্যাসাগর কলেজে ফরাসী ও জার্মান ভাষার 
লেকচারার, জাতীয় শিক্ষা পারষদের (যাদবপুর) 
হেমচন্দ্র বসু লেকচারার, এশিয়াঁটক সোসাইটির 
[সার্চ ফেলো প্রভাতি পদেও কর্ম করেন। 'বাভন্ন 
ভাষায়, বিশেষত বোদক সাহত্য ও ভাষাতত্তে 
গভীর জ্ঞানের স্বীকৃতিস্বর্প তিনি এশিয়াটক 
সোসাইটির ফেলো" নির্বাচিত হন। মান্র ৪৫ বংসর 
বয়সে 'সুপশ্ডিত" ব্যন্তিরূপে পারগাঁণত বটকৃষের 
মৃত্যু হয়। রাঁচত গ্রন্থ :1-408079610 112000000- 
(107 10 991251015 400116001017 ০0? :171588- 

[1525 06 1,950 13121017121725, 7211 1710612- 

0115 200 18776779609, 4171700019৬ 2114 

005(0]025+, “1717000 1059] ০01 1716---1947? 

প্রভীত। [১৪৯] 
বটকৃফ পাল (১৮৩৫ - ১২.৬-১৯১৪) শিবপুর 

হাওড়া । বখ্যাত ওধধ-ব্যবসায়ী । ছোটবেলায় মা- 
বাবা মারা যাওয়ায় কলকাতার বোনিয়াটোলা স্ট্রীটে 
মাতুলালয়ে আশ্রয় নেন। ১২ বছর বয়সে মাতুলের 
মসলার দোকানে কাজ শিখতে ঢোকেন। পরে কিছ- 
দিন পাটের ব্যবসায় করে ১৮৫৬ খী. খেংরা- 
পাঁটরতে একাঁট মসলার দোকান খুলে স্বাধীনভাবে 
বাবসায় শুর্ করেন। অর্থাভাব ঘটায় মাধবচল্দ্ 
দাঁকে তান অংশীদার করে নেন। ক্রমে এই দোকানেই 
কিছু 'িলাতশ উষধ রেখে বিক্রয় শুরু করেন এবং 
পরবর্তী কালে সর্বশ্রেন্ঠ উধধ-ব্যবসায়রূপে পার- 
গাণত হন। তাঁর স্থাশ্পিত ব্যবসায়-প্রাতষ্ঠান ণব. 
কে. পাল আ্যা্ড কোং একসময়ে দেশশ ফর্মূলায় 
ওবধ তৈয়ারণ ও বিব্লয় আরম্ভ করে! এ প্রচেষ্টা 
আচার্য প্রফল্লচন্দ্রের 'বেশঈ্গল কোক্গক্যাল কোং 
স্থাপনেরও পূর্বে । দয়ালু ও দাতা হিসাবেও পাঁর- 
চিত ধছলেন। নিজ জন্মস্থান শিবপুরে একটি 
উচ্চ ইংরেজশ বিদ্যালয় এবং বোনয়াটোলায় বালক 

[ ৩২৩ ] বটাবহারণী বঙ্দে 

ও বাঁলকাদের জন্য দুইট প্রার্থামক বিদ্যালয় 
স্থাপন করেন। কাশীতে মৃত্যু । [১,২৫,২৬] 

বটকৃফ রায় (?- ২০.৯.১৩৬০ ব.) কলিকাতা । 
কাঁলকাতা বেলিয়াঘাটা বেঙ্গল মোডিক্যাল ইন্- 
স্টটিউশন ও উপেন্দ্র স্মৃতি হাসপাতালের অধ্ক্ষ 
এবং যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ূবেদ বিদ্যালয়ের 
অধ্যাপক গছলেন। তাঁর রাঁচিত বহু নাটক সাধারণ 
রঙ্গমণ্ডে আভনশত হয়েছে। 1] 

বটকেশবর দত্ত (১৯০৮ - ১৯,.৭.১৯১৬০)। 
পৈতৃক নিবাস ওয়াড়ী-বর্ধমান। গোম্টাবহারী। 
১৯২৫ খন, কানপুর থেকে প্রবোশিকা পাশ করে 
১৯২৬ খুশী. কলিকাতায় দরজশর কাজ শেখেন। 
এই সময়েই ভগৎ সিং ও চন্দ্রশেখর আজাদের সঙ্গে 
বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে দল সংগঠনে প্রথমে আগ্রায়, 
পরে পাঞ্জাব ও অন্যান্য অগ্ুলে যান। তাঁদের 
সংগঠনের নাম ছিল শহন্দ্স্থান সোশ্যালিস্ট 
রিপাবালকান আঁর্ম। এই দল রাশিয়ার বিপ্লবে 
এবং কাঁলকাতা, কানপুর ও বোম্বাইয়ের শ্রীমর 
ধর্মঘটে অনপ্রাণত হয়। দলের প্রথম কান্ধ ভগৎ 
সং কর্তৃক প্রকাশ্য দবালোকে সন্ডার্ঁস 'নধন 
(১৭.১২.১৯২৮)। বটকে*্বর ও ভগৎং সং রাজ্য- 
শাসন-ব্যবস্থার প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য 'দিল্লশর 
পালণমেন্ট ভবনের গ্যালারী থেকে দুইটি বোমা 
ছোঁড়েন ও ছু গ্রচারপন্র ছাঁড়য়ে দেন (৮.৪. 
১৯২৯) এবং ভারতবর্ষে সবপ্রথমে 'ইনক্লাব 
জন্দাবাদ' ও 'সাম্রাজ্যবাদ 'নপাত যাক" ধান তুলে 
শান্তভাবে আত্মসমর্পণ করেন।. পাঞ্জাবে তাঁদের 
বিচারের নামে এক প্রহসন চলে এবং বিস্ফোরক 
আইন ভঙ্গ ও হত্যাপ্রচেষ্টার দায়ে উভয়ে ছবীপান্তর 
দণ্ডে দশ্ডিত হন। ১৯৩৮ খত, বটুকেশ্বর মাল্ত 
পান, কিন্তু বাঙলা, পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে তাঁর 
প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। ১৯৪২ খওী, পুনরায় গ্রেপ্তার 
হয়ে ১৯৪৫ খী. পর্যন্ত দাদার গৃহে অজ্তরণণ 
থাকেন।, স্বাধীনতালাভের পর পাটনায় বসবাস 
করেন এবং ১৯৪৭ খপ. বিবাহ করে সংসারী হন। 
জীবকার জন্য শেষ-জশীবনে গ্রাল্সপোর্ট ব্যবসায় 
শুরু করেন। [১২৪,৯৩৯] 

বন্দ্যোপাধ্যায় । ১৯শ শতাব্দীর 
একজন নাটাকার। জোড়াসাঁকো নাট্যশালার কর্তৃ- 
পক্ষগণ 'হন্দু মহিলাদের দুরবস্থা-বিষয়ে রাঁচিত 
নাটকের শ্রেম্ঠ নাট্যকারকে ২ শত টাকা পৃরপ্কার 
দেবেন এই কথা ঘোষণা করলে পহন্দু মাহলা 
নাটক'--এই একই নাম 1দয়ে বট্যাবহারশ এবং 
বাপনমোহন সেন দুস্খালি নাটক রচনা করেন। 
বিচারে বাপনমোহনের রচনাই শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হয়। 
দুপট নাটকই ১৮৬৯ খুখ. প্রকাশিত হয়। 1৯] 



বদন আঁধকারণ 

বদন আঁধকারশ। পশ্চিমবঙ্গের যাত্রাওয়ালাদের 
মধ্যে থানাকুল-কৃফনগরের গোবিল্দচন্দ্র আধকারণ, 
মঙ্গল, নীলকমল সিংহ ও বদন আঁধকারী বিশেষ 
প্রসিদ্ধ ছিলেন। 1৯] 

বদ্দীদাস, রায়বাহাদর (১৮৩২-?) লক্ষেণী। 
১৮৬৩ খু. কলিকাতায় এসে ব্যবসায় শুরু করে 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাঁণকার ব'লে পারিগাঁণত হন। তাঁনই 
কলিকাতার 'পি'জরাপোলের উদ্ভাবক এবং স্থাপন- 
কর্তা । ভারতের জৈন সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট 
ব্যন্তি ছিলেন। তান বহু অর্থ বায়ে কলকাতার 
মাঁনকতলায় পরেশনাথ মান্দর প্রাতিষ্তা করে- 
ছিলেন। [১] 

বনচারশী। হারগুরু, সেবকমাঁলনা, আখলচাঁদ ও 
বনচারী, এই চারজন নদীয়া জেলার বাউল সম্প্র- 
দায়ের প্রবতরকি। [১] 

বনদ?লভ বা বলদ; । চট্গ্রাম। অনুমান 
১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন । গৌরণর 
জল্ম থেকে গণেশের জল্ম পর্য্ত দর্গাচরিত বর্ণনা 
করে তান 'দুর্গাবিজয়' গ্রন্থ রচনা করেন।। [১৯] 

বনাবহারিপণী ভোশি)। এই আঁভনেত্রী সঙ্গীত- 
বহুল চরিন্রাভিনয়ে খ্যাত অর্জন করেন। ১৮৭৯ 
খু. ন্যাশনাল থিয়েটারে আভনীত “কামনীকুঞ্জ' 
অপেরায় নায়কার ভূমিকায় আভিনয় করে বিখ্যাত 
হন। বেঙ্গল, স্টার ও এমারেল্ড থিয়েটারে কয়েকাঁট 
চরিপ্রে আভনয় করে প্রশংসা পেয়োছিলেন। [৬৯] 

বনমালণ রায়, রায়বাহাদ;র (সেপ্টেম্বর ১৮৬ ২- 
২৩,১১.১৯১৪) তরাশ--পাবনা। জাঁমদার বন- 
ওয়ারশলালের প্রথমা স্তর পোষ্যপুত্র ছিলেন। পাবনা 
জেলা স্কুলে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। ১৮৮২ 
খশ. বনওয়ারশীলালের মৃত্যুর পর তান 'বিষয়- 
সম্পাত্তর আঁধকারী হন। নবদ্বীপের পাঁণ্ডিত- 
মণ্ডলশর কাছ থেকে 'রাজার্ধ উপাঁধ পান। 
গোৌরাষ্গদেবের ভক্ত 'ছিলেন। তিনি ১৮৯৩ খু. 
থেকে মথুরার রাধাকুঞ্জে বাস করতে থাকেন এবং 
সেখানে একাঁট বড় বিষ্ণুমান্দর প্রাতম্ঠা করেন। 
শৈষ-জীবনে বজ্দাবনধামে থাকতেন। 'বাভল্ল জন- 
িতকর প্রাতিষ্ঠানে প্রচুর অর্থসাহায্য করেন এবং 
শিক্ষাবস্তারের জন্য পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে 
&০ হাজার টাকা দান করেন। [৯] 

বনমালশী সর্নকার। কৃমারটুল--কুলিকাতা । 
আত্মারাম। পৈতৃক 'নবাস ভদ্রেশবির-_হুগলশ। ঈস্ট 
ইন্ডিয়া কোম্পানপর আমলের একজন প্রাসম্ধ ধন- 
শাল? ব্যবসায়ী। তানি পাটনার কমার্শিয়াল রোসি- 
ডেল্টের দেওয়ান এবং কিছুকাল ঈস্ট ই'শ্ডয়া 
কোম্পানীর কাঁজকাতার ডেপুটি দ্রেডার ছিলেন। 
৯৭৫৬ খ্ত্ীষ্টাব্দের বহু পূর্বে 'লার্মত তাঁর 

[৩২৪ ] বনোয়়ারশীলাল গোস্বামণ 

কুমারট্ীলর বাঁড় সেকালে কলিকাতার এক দশনশয় 
বস্তু ছিল। [১) 

বনলতা দাশগুপ্ত, নীনা (১৯১৫ - ১,৭.১৯৩৩, 
[িদগাঁও-_ঢাকা। হেমচন্দ্র। ভায়োসেসান স্কুল ও 
কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। স্কুলে পড়বার সমযই 
ছাত্রীদের বিলাতী বস্তু ব্যবহার করতে নধে 
করর্তেন। সাইকেল ও মোটর চালাতে পারতেন! 
১৯৩৩ খঃশ. বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবে এরোপ্লেন চালনা 
শখতে যান। কলেজের হস্টেলে থাকা কালে ১৯৩৩ 
খু, ঘটনাচক্রে কয়েকাঁট গপস্তল রাখার অভিযোগে 
তন বছর ডেঁটানউরূপে হিজলী ও প্রোসডেশ্স? 
জেলে বন্দী থাকেন। সেখানে টার্ষক্ গয়টার রোগে 
আক্রান্ত হয়ে মৌড়ক্যাল কলেজে "প্রন্স-অফ- 
ওয়েল্স্ ওয়ার্ডে মারা যান। [২৯] 

বনলতা দেবশ (২০.১২.১৮৮০ - ৩,.১১,১৯০০) 
বরাহনগর -_ কাঁলকাতা। পিতা -- সমাজ-সংস্কারক 
শাঁশপদ বন্দ্যোপাধ্যায় । স্বামশ-_'জীবননকোষ' সম্পা- 
দক শাঁশভুষণ বিদ্যালঙ্কার। বাঁড়তে ইংরেজী, 
সংস্কৃত ও বাংলা অধ্যয়ন করেন। তান 'সুমাতি 
সামাত' নামে একটি প্রাতিষ্ঠান গঠন করেন এবং 
পিতৃ-প্রাতিষ্ঠত ণবধবা আশ্রম” এবং বাঁলকা 'বিদ্যা- 
লয়ের তত্তাবধান করতেন। ববাহের পর স্বামীর 
সঙ্গে সমাজ-সংস্কার, স্ব্শীশিক্ষা-বিস্তার প্রভৃতি 
কাজে অংশগ্রহণ করেন। ১৮১৯৭ খুশী. 'অল্তঃপুর' 
নামে একটি মাসিক পান্রকা প্রকাশ ও সম্পাদনা 

করেন। পান্িকাঁটতে শুধু মাহলাদের লেখাই ছাপা 
হত। এ পীান্রকার প্রাতি সংখ্যায় তাঁর লেখা চার- 
লাইন কাঁবতা থাকত । তাঁর রাঁচত কাঁবতা-গ্রন্থের 
নাম 'বনজ'। তাঁর মাতা রাজকুমার দেবশ প্রথম 
ব্রাহ্মণ মাঁহলা বিলাত-যাল্লী । ভ্রাতার নাম আ্যলাঁবয়ন 
রাজকুমার ব্যানাজশী। [১,৯১৯] 

বন্য ক্বাখা (১৮৮৮ - ২৭,৯.১৯৪২) বামুনাড়া 
-মেদিনঈপুর। "ভারত-ছাড়” আন্দোলনে অংশগ্রহণ 

আহত হয়ে এ দিনই মারা যান। 1৪২] 
বনোক্ষারশলাল গোস্বাঙ্গগী (১২৬৭? - বৈশাখ 

১৩৪৫ ব.) হাপাঁসয়া--পাবনা। মোক্তার পাশ 
করে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। কর্মক্ষেত্র বহরম- 

নিয়ে একটি সাহিত্য সামাত ও সাংবাদিক সঞ্ঘ 
স্থাপন করেন। বৈষব সাহত্য বিষয়ে তাঁর গভশর 
জ্কান ছিল এবং এই বিষয়ে 'বাভল্ন পাল্রকায় বহু 
প্রব্ধও রচনা করেছেন। "মুর্শিদাবাদ গহতৈষণ' 
পান্রকার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ৪৫ বছর "তান তার 
সেবা করে গেছেন। ব্যজ্ঞা কাঁবতা রচনয়ে 'সঙ্ধ- 



বনোয়ারশীলাল চৌধ্যরশ 

হস্ত ছিলেন এবং কয়েকাঁট কাঁবতাগ্রল্থও রচনা 
স্প্রছেন। তাঁর রাঁচত উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণব গ্রল্থ : 

সাধক চিন্তামৃত” ও 'নরোত্তম আশ্রয় নিয় । 

[তান ২১ বছর বহরমপনরের পুরতন্ত্ের সদস্য 
'ছলেন। [১] 

বনোয়ারীলাল চৌধুরী (2-৪.৩-১৯৩১) 
সেরপুর-ময়মনাসংহ। জাঁমদার বংশে জল্ম। 
প্রাসদ্ধ জীবতত্বীবৎ পাণ্ডিত। তান বঙ্গীয় সাহত্য 
পরযদের অন্যতম সহকারী সভাপাঁতি এবং 'তত্ব- 
লোধিনী" পল্িকার সহযোগণ সম্পাদক ছিলেন । [১] 

বরদা উকশীল (১৩০২ 2- ১৯৫.৬,১৩৭৪ ব.)। 
সাবখ্যাত অঞ্কনাশল্পী বরদা উকীল লাঁলতকলা 
শদ্নকাডোমর প্রথম সঁচব এবং 'নাঁখল ভারত চারু 
ও কারু শিল্প সামাতর চেয়ারম্যান ছিলেন । শিল্পশ 
সাবদা উকীল ও রণদা উকীল তাঁর ভ্রাতৃদ্বয়। 18] 

বরদাকান্ত লাহড়শ। বাঁকুড়া । পাঞ্জাব-প্রবাসী 
একজন খ্যাতনামা বাঙালশী। লাহোর প্রধান আদালত 

ও লাধয়ানা জেলা আদালতে ওকালাত করে যশস্বী 
হন। পরে পাঞ্জাবের ফাঁরদকোট শিখরাজ্যের প্রধান- 

মন্ত্রী হয়েছিলেন। অবসর-গ্রহণের পর বারাণসী 
যান। পাঞ্জাবে থিওসফিক্যাল সোসাইটির প্রাদেশিক 
সম্পাদক ও ভারতধর্ম মহামন্ডলের 'বাঁশস্ট সভ্য 
ছিলেন। সাহত্য-সেবায় এবং সনাতন ধর্ম-সংরক্ষণে 
তরি উৎসাহ ও উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য । [১] 

বরদাচরণ নর (১৮৬২-১৯১৫) কুমারটুল 
কলিকাতা । বেণীমাধব। আদ 'নবাস চাকদহ-_ 
নদীয়া। ১৮৮২ খী. তান ইংরেজী সাহত্যে 
এম.এ. পরণক্ষায় প্রথম হন এবং ১৮৮৬ খঠী. প্রাতি- 
যোগিতামূলক পরাক্ষা পাশ করে স্ট্যাঁটউটরশ 
সাভল সার্ভসে প্রবেশ করেন। ১৮৯৪ খ্যী, 
দায়রা জজ হন। সাহত্যানুরাগী 'ছিলেন। রাজ- 
কারের অবসরে সাহত্যচর্চায় নিরত থাকতেন। 
'মব্যভারত", "ভারতশী', পপ্রবাসণ”, সাধনা", বীরভূম 
প্রভাতি পাব্নকায় বহু কাঁবতা প্রকাশ করে কাঁব- 
খাত অজ্ন করোছিলেন। ইংরেজী কাঁবতা- 

রচনায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাছাড়া তাঁর বহু- 
সংখ্াক ইংরেজী 'নবন্ধ ক্যালকাটা 'রাঁভিউ', 
'ইপ্ডয়ান ন্যাশন”, “থয়োসাফিস্ট', “রেইস আ্যান্ড 
রায়ত, প্রভাতি পাঁিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৮৫ 
খ +. ক্যালকাটা 'রাঁভিউ, পাল্রিকায় 4715 12708115 
17017017105 01 8361755811 [-806150016 শশর্ষক 

প্রব্ধ রচনা করে তানি অন্যতম শ্রে্ঠ সমালোচক 
হিসাবে খ্যাত হন। ছাত্রাবস্থায় প্যারীচাঁদ মিন্ত 
(টেকচাঁদ ঠাকুল্প) ও কিশোরশচাঁদ মিত্রের জীবনশ 
রচনা কয়োছিেলেন। সংস্কৃত সাহতোও তাঁর 
অসাধারণ অনুরাগ ও ব্যৎপাত্ত ছিল। ১৮১৫ 

[ ৩২৫৪৬ ] বরদাডূষণ চক্ষবত 

খু. তিনি 'মেঘদৃতে'র বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। 
তাঁর অপর রচনা “অবসর' নামক গণীতিকাব্য। 
বঙ্গনয় সাহত্য পাঁরষদের প্রাতঘ্ঠা কাল থেকে 
[তান তার সদস্য ছিলেন। ১৩১২ ব. থেকে 
আমৃত্যু 'তাঁন বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সহ- 
সভাপাঁতি পদে বৃত 'ছিলেন। পণ-প্রথা নিরোধ 
করার উদ্দেশ্যে তান কাঁলকাতায় 'বরপণ 'নবারণণ 
সাঁমাত' নামে একটি প্রাতিষ্ঠান সংগঠন করেন। 
| ২৫,২৬,১৪৯] 

বরদাদাস মিত্র (১৯শ শতাব্দী) চৌখাম্বা-- 
কাশী। রাজেন্দ্রনাথ। আদ নিবাস কুমারটীল-. 
কাঁলকাতা । ?তাঁন এবং তাঁর ভ্রাতা 'সপাহণ বিদ্রোহের 
সময় ইংরেজ সরকারকে প্রভূত সাহায্য করে খেলাত 
পেয়েছিলেন। কাশীর অন্ধ ও কুষ্ঠাশ্রমের লোকদের 
পানীয় জলের কপ খননের জন্য, বারাণসী চক্ষ- 
াকৎসালয়ের সংরক্ষণার্থে এবং স্থানীয় ইউ- 
রোপাীয়দের হাসপাতাল স্থাপনার্ে অর্থসাহায্য 

করেন। এছাড়াও উভয় ভ্রাতাই এলাহাবাদ কলেজের 
জন্য, প্রি অফ ওয়েলসৃ-এর ভারতাগমনের 
স্মারক অনুষ্ঠানের জন্য এবং অন্যানা বহু অনু" 
স্টানে অর্থদান করেছিলেন। রাজশাহশী ও বারাণসস 
জেলায় তাঁদের 'বস্তৃত জাঁমদারী 'ছল। [১] 

বরদাপ্রসম্ন সোম, রায়বাহাদর (১৮৪৪ - 
১৯১২) চু'চুড়া- হুগলন। দুর্গাচরণ । জমিদার বংশে 
জল্ম। হুগলী কলেজে পড়া শুরু ক্র ১৮৬৬ 
থু, ১৫ টাকা বাত্তসহ প্রবোৌশকা পক্ীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৯ খএখ. ফ্লু চার্চ ইন7স্টাটউশন 
থেকে বি.এ. এবং ১৮৭০ খডণ., বি.এ. পাশ 
করে মূন্সেফ হন। ক্রমে সাবজজ পদে উন্নত হয়ে 
কয়েক বছর কাজ করার পর ১৯০১ খী. মোদনা- 
পুর থেকে অবসর নেন। সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। 
রচিত গ্রল্থ : গায়া ও গয়ালশ' এবং 47২51151 4১০০ । 
1পতার স্মৃতিরক্ষার্থে ভট্রপল্ল গ্রামে একটি সংস্কৃত 
ধিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং পত্নীর স্মাতিরক্ষার্থে 
ইমামবাড়া হাসপাতালে অর্থসাহাঘ্য করেন। [১৯] 

বরদাপ্রপাদ মজুমদার (১৮৩২- ১৯১২) 
পাঁতিহাল- হাওড়া । উমাচরণ। শৈশবে 'পিতৃহগন 
হয়ে মায়ের স্গো কাশীতে বাস করতে থাকেন । 

বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে কাঁলকাতায় এসে তারানাথ তর্ক- 
বাচস্পাঁত প্রভৃতি পাশ্ডিতগণের সহায়তায় “কাব্য 
প্রকাশিকা' নাম দিয়ে সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ প্রকাশ 
করতে আরম্ভ করেন। তানি ধব. পি. এম: প্রেসা 
এর প্রতিষ্ঠাতা । বাংলা, ইংরেজী ও সংস্কৃত ব্যাখ্যা 
পুস্তকের প্রবর্তকিরূপে তান সপাঁরাচিত। [২৬] 

বরঙগাড়ুষণ চক্তষতশী (১৯০১ - ৪.১১.১৯৭৪)। 
বাঙলাদেশ ও সাবেক পূর্বশ্পাকিস্থানের 'বাশিষ্ট 



বরবাকশাহ, রকনাম্দশীন 

বিগ্লবশ বরদাভূষণ 'ভোলাদা, নামে সর্বজনপাঁরাঁচত 
ছিলেন। ন্িলোক্য মহারাজের সহকর্মী এই বিস্লবাঁ 
ব্রটিশ ও পাক আমলে ৩০ বছর জেল খেটেছেন। 

হিলি স্টেশন লৃঠ মামলায় প্রথম গ্রেপ্তার হয়ে 
৭ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ২৫.৩.১১৯৭১ খুশ. 

তাঁকে গ্রেপ্তার করে ৩৯ মার্চ ফায়ারং স্কোয়াডের 
সামনে দড়ি করাবার দেশ দেন। কিন্তু মুক্তি- 
ফৌজ কয়েক ঘন্টা আগে জেল ভেঙে তাঁকে মত্ত 
করে আনে । এরপর তিনি ম্ান্তফৌজের কন্ট্রোল 
রুমের গুরদায়িত্ব গ্রহণ করে পাক-বাহনীকে দরে 
সরিয়ে রাখার কাজে ব্রতী ছিলেন। দিনাজপুর 
জেলা এ সময়ে ১৩ দিন মুক্ত ছিল। ধর্ম, রাজনীতি, 
ইতিহাস ও নাথ-সাহত্য সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট 
পড়াশুনা ছিল। চিকিৎসার জন্য ঢাকা থেকে কাঁল- 
কাতায় আসেন এবং এখানে তাঁর মৃত্যু হয়। [১৬] 

বরবাকশাহ, রক্ৃন,দ্দশন। রাজত্বকাল ১৪৫৫ - 
১৪৭৬ খড়. গৌড়ের সুলতান নাঁসর্দ্দীন মাহ- 
মদের পত্র ও বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান । 
তিনি একাধারে বীর ও িদ্যোৎসাহশ ছিলেন। তাঁর 
সভাকবি ছিলেন জৈনউদ্দীন হরউীয়। পাঁণ্ডিত রায়- 
মুকুট বৃহস্পাঁতি মিশ্র ও খুব সম্ভব মালাধর বসু 
এবং কৃত্তবাস পাঁণ্ডিতকে 'তাঁন বিশেষ সম্মানে 
ভূষিত করেছিলেন। শাসনকার্ধে তিনি আইন মেনে 
চলতেন- সম্প্রদায়গত ভেদবুাদ্ধ তাঁর ছিল না। 
অনন্ত সেন তাঁর অল্তরগ্গ অথবা চিকিৎসক এবং 
বৃহস্পাত মিশরের পূল্লেরা তাঁর মল্পশ গছলেন। 
মূদ্রা ও শিলালাপতে তাঁর পান্ডিত্য ও সৌন্দর্য- 
বোধের পাঁরচয় পাওয়া যায়। শগোড়ের 'দাঁখল 
দরওয়াজা” খুব সম্ভব 'তাঁনই 'নর্মাণ কাঁরিয়ে- 
ছিলেন। [৩] 

বরেম্দ্রনাথ দত্ত (১৮৭১ - ১৯০৭) বালশ-- 
হাওড়া। অজ্প বয়সে পিতার সঙ্গে মুঙোর ও 
আগ্রায় বাস করেন। ১৮৮৬ খু. আগ্রা কলেজে 

ভার্ত হন এবং দর্শনশাস্ত্রে এম.এ. পাশ করেন। 
শিক্ষান্তরত অবলম্বন করে কমেণপলক্ষে ভারতের 
'বাভন্ন স্থানে বাস করলেও আশ্রাতেই তিনি 
পাশ্ডিত্যের জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করোছলেন। 
অধ্যাপনা কার্ধে ব্রতী থাকা কালে লন্ডনের রয়্যাল 

সোসাইটির সভা ও সোসাইটি অফ 'লটারেচার-এর 
সদস্য হন। ধাঙালশদের মধ্যে একমান্র রমেশচন্দ্র 
দত্ত ছাড়া আর কেউই পূর্বে এই সম্মান লাভ 
করতে পারেন 'ন। ৯] 

বলদেখ পাঁলভ (১৮৩৫ - ৭.১.১৯০০)। 'শপিতা 
২বস্বনাথ ১৮৪৯ খাব. আফগান যুগ্ধে 'নহত হলে 
দরকার নাবালক ধলদেবের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। 

[ ৩হ৬ ] বলভদু 1 

প্রধানত দানাপুরের ইংরেজী বিদ্যালয়ে 'শিক্ষাপ্রাপ্ত 
হয়ে পরে নিজের চেষ্টায় ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাস 
ও সংস্কৃত শেখেন এবং দানাপ্রেই সরব রী 
অফিসে চাকার পান। 'সিপাহশ দ্রোহের সময় যে 
সমস্ত সন্দেহভাজন লোকের বৃত্তি বন্ধ করা 
হয়োছিল, 'তাঁন বহু চেষ্টায় তাঁদের অনেকের বানি 
পাবার ব্যবস্থা করেন। কাব্যে বিশেষ অনুরাগ দিল 
তান 'ভর্তহার কাব্য', কর্ণাজ্জগন কাব্য”, “কাব্য- 
মালা”, 'লাঁলত কাঁবতাবলী, ও 'কাব্যমঞ্জরী” নামে 
& খানি গ্রম্থ রচনা করেন। বাংলা কাঁবতায় সংস্কৃত 
ছন্দ প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। ককর্ণজ্জুন 
কাব্য” কিছাঁদন কাঁলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের 'বি.এ. 
পরখক্ষায় মাঁহলাদের অন্যতম পাঠ্য 'ছিল। শেষ- 
জীবনে বাঁকীপুরে থাকতেন। ১৮৬৬ খদ্রী. তান 
দানাপুরে একটি মধাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। 
হারের নানা জায়গায় উচ্চ ইংরেজী "বদ্যালয় 
স্থাপনের উদ্দেশ্যে অর্থসাহাষ্যও করোছিলেন। নাট্য- 
কার দীনবষ্ধু মিত্র এবং সুপাঁণ্ডত রাজকৃষ্ 
মুখোপাধ্যায় তাঁর বন্ধু ছিলেন। [১,৩১৫] 

বলদেব 'বিদ্যাভূষণ (১৮শ শতাব্দী) বালেশবর 
_গাঁড়শা। বেদাল্তসূন্রের 'গোঁবন্দভাষ্য'-প্রণেতা 
ও গৌড়ীয় বৈফব সম্প্রদায়ের অন্যতম দার্শীনক 
পাঁডত। আহশশরে বেদান্ত অধ্যয়নকালে "তান 
ততৃবাদ মোধব) সম্প্রদায়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন 
এবং পুরীধামে পন্ডিত-সমাজকে শাস্তযৃদ্ধে পরাস্ত 
করে তত্ববাদশ মঠে অবস্থান করেন। পরে তিনি 
শ্রীজীব গোস্বামীর 'যটসন্দ অধ্যয়ন করে 
গোঁড়ীয় বৈষবধর্মের প্রাত আকৃষ্ট হন এবং 'শক্ষা- 
গুরু রাধাদামোদরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। রুমে 
তিনি পতাম্বর দাসের কাছে ভান্তশাস্ত্র এবং দি*ব- 
নাথ চক্রবর্তীর কাছে শ্ীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করেন। 
জয়পুরের মন্দিরসমূহ থেকে বাঙাল সেবায়েত- 
গণ অসম্প্রদায়ী বলে সেবাচ্যুত হলে তান 
জয়পুরে গিয়ে তকে 'বপক্ষদের পরাজিত করেন 
এবং "গাঁলতা' নামে পার্বত্যপ্রদেশে বাঙালখদের 
আসন পুনগপ্রাতান্ঠত করেন। সেখানে 'তাঁন 
শবজয়গোপাল' বিগ্রহ স্থাপন করেন। বৃন্দাবনে 
াঁ প্াতষ্িতশ্যামসম্েরের মত বর্তমান আছে 

রর্চায়তা। [১৩:২৬] 
ঘলতদ্র 'জঙ্্গ (১৬শ শতাব্দশ) রাজমহলনগর । 

'বিফৃদাস। কাশসীনবাসশ বলভদ্রের অধ্যাপনার "বয় 
ছিল তরর্শান্ত, সাহতা, সাংখ্য, বৈশেধিক, মহা- 



বলরাম কৰিকষ্কণ 

তাষ্য, মীমাংসা ও ধর্মশাস্ম। সম্্রট আকবরের 
অভষেককালে যে ৩২ জন 'হন্দু পাঁণ্ডত পাঁর- 
[তি লাভ করোছিলেন বলভদ্ুু তাঁদের অন্যতম । 
তাঁর তিনটি উপাধ--শন্রপাি', পমশ্রা ও মহা- 
মহাপাধ্যায়'। তিনি বহু গ্রল্থ রচনা করেন। তার 
মণ্ধ্য শিবাঁদত্য-রচিত সপ্তপদার্থের টীকা 'সম্দভ", 
“কভাষাপ্রকাশিকা", 'তাকিকিরক্ষা”, প্রমাণমঞ্জরণ- 
টকা”, প্রব্যপ্রকাশাঁবমল' ও “বৌোদ্ধাধকারপ্রকাশ- 
ব্যখ্যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং প্বোৌন্ত 'দ্বব্য- 
পকাশাবমল, গ্রম্থাট সর্বশ্রেষ্ঠ এবং “বলভদ্রী* নামে 
পারাচত। বিখ্যাত পণ্ডিত পদ্মনাভ তাঁর পত্র 
পদ্মনাভ পিতা বলভদ্রকে 'জগদ্গুরদ, নামে ভূষিত 
কররছেন। [১৯৯০] 

বলরাম কবিকঙ্কণ (১৭শ শতাব্দী ?)। তান 
নকৃন্দরাম কাঁবকষ্কণের শিক্ষাগ্রু ছিলেন ব'লে 
মেদিননপুর অণ্খলের লোকের ধারণা । তাঁর রাঁচিত 
'চণ্ডীঁর উপাখ্যান এঁ অণুলে প্রচলিত। [১,২] 

বলরাম চক্রবর্তী, কাঁবশেখর। একজন প্রাচশন 
পদকর্তা । বিশেষজ্ঞরা তাঁকে রামপ্রসাদের পূর্ববতশ 
বলে অনুমান করেন। তিনি 'কালিকা মঞ্গল' 
গ্রন্থের রচাঁয়িতা। এই গ্রল্থাঁটও প্রকৃতপক্ষে 'বিদ্যা- 
সুন্দরের উপাখ্যান। কিন্তু ধবদ্যাস্ন্দরে'র সঙ্গো 
এই গ্রন্থের বহু পার্থক্য আছে। কাঁলিকাদেবীর 
নিজ পূজা প্রচারের প্রবল আগ্রহই এই গ্রল্থাঁটিতে 
আভব্ন্ত হয়েছে। [১] 

বলরাম দাস ১। এই নামে বৈফব সাহিতা- 
বচায়তা একাধক কাঁবর উল্লেখ পাওয়া যায়। তার 
মধ্যে বর্ধমান জেলার শ্রীথথণ্ডের আঁধবাসী আত্মা- 
রামের পূত্র বলরাম বিশেষ প্রাসম্ধ। ১৫৩৭ খ্ী. 
তাঁর জন্ম। 'তাঁন জাহুবী দেবীর কাছে দীক্ষা- 
গ্রহণ করেন এবং বিবাহ করে সংসারী হন। তাঁর 
গুরুপ্রদত্ত নাম িত্যানন্দ। এই নামে [তিনি তাঁর 
বিখ্যাত গ্রন্থ 'প্রেমবিলাস' রচনা করেন। তাঁর রাঁচত 
অন্যান্য গ্রল্য : 'গোৌরাঙ্গাম্টক”, 'বীরচন্দ্রচারত', 'রস- 
কজ্পসার', 'কফলশলামৃত' প্রভৃতি । তান নরোগ্তম 
ঠাকুরের খেতুরণ উৎসবে উপাস্থত ছিলেন। [১৯, 
২,৩,২৬] 

বলরাছদ দাস১ । শ্রীহট্র। সত্যভানু উপাধ্যায়। 
পাশ্চাত্য বোঁদক ব্রাহ্মণকুলে জন্ম। নিত্যানন্দ প্রভুর 
কাছে দীক্ষা নেবার পর কৃফনগরের দোগাছয়ায় 
বাসস্থাপন করেন । তানি দবানাশ গোৌর-গৃণশগানে 
নন্ত থাকার জন্য 'নত্যানন্দ প্রভূ তাঁকে নিজ 'শিরো- 
উধণ পুরস্কার দেন। বন্দাবন দাস তাঁর 'ন্রীচৈতন্য- 
ভাগবত” গ্রল্ধে 'নিত্যানন্দ - প্রভুর প্রিয় ৩৭ জন 
পাষদের উল্লেখ করতে শিয়ে লিখেছেন--প্রেমরসে 
মহামত্ত বলরাম দাস/যাঁহার বাতাসে সব পাপ যায় 

[ ৩২৭ ] বলাই দাশগ,স্ত 

নাশ।' তাঁর রাচিত পদে নিত্যানন্দ-বিষয়ে কয়েকটি 
সুন্দর চির এবং শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে অনেক, অজ্ঞাত 
তথ্যের সম্ধান পাওয়া যায়। সধ্য, বাংসলা ও মধুর 
রসের পদ-রচনায় তান বিশেষ পারদশশ 'ছলেন। 
তাঁর প্রাতিম্ঠিত '্শ্রীগোপাল মাত দোগাছিয়ায় 
এখনও আছে। বলরামের মৃত্যাঁদবস উপলক্ষে প্রাতি 
বছর অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাচতুর্দশশতে সেখানে একাট 
উৎসব হয়। [১] 

ভজা (১৭৮৫- ১৮৫০) মেহেরপুর-- 
নদীয়া । হাড়ীবংশে জল্ম। বলরাম স্থানশয় জামদার 
মল্লকবাবুদের বাঁড়তে চৌকিদার করতেন। পরে 
তাঁকে চুরির অপবাদ দেওয়া হলে তিনি যোগসাধনা . 
শুরু করে বহ্ শিষ্য সংগ্রহ করেন এবং বলরাম 
ভজা" নামে একাট ধর্মসম্প্রদ্দায় প্রাতিষ্তা করেন। 
সাধারণত 'হন্দুসমাজের নিপশীড়ত লোকদের 'নয়ে 
এই সম্প্রদায়ের সৃন্টি। তাদের মধ্যে জাঁতিভেদ নাই। 
বলরামের শিষ্যেরা তাঁকে রামচন্দ্রের অবতার 
বলতেন। এই সম্প্রদায়াট গৃহশী ও িক্ষোপজশবণ . 
-এই দুই শ্রেণীতে বিভন্ত। [১,২৫,২৬] 

বলাই কৃণ্ডু। মোৌদনীপুরের বীরকুল পরগনার 
মালঙ্গণ লেবণ-শজ্প কারিগর) আন্দোলনের নেতা 
বলাই কুণ্ডু ২৯ এ্রীপ্রল ১৯৮০০ খন, বাঁরকূল, 
বলাশয় ও মিরগোধা পরগনার মালঙ্গীদের সমাবেশ 
করে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করার জন্য 
রাচত এক আবেদনপন্ন পাঠ করেন। এই পনে 
মালঙ্গশীদের লবণের মূল্য যথেষ্ট পারমাণে বৃদ্ধির 
জন্য এবং বেগার ও ভেট-প্রথা রাহত করার জন্য 
আবেদন করা হয়। [৫৬] : 

বলাইচল্দ্র েন (১৩০৩ - ১৩৫১ বর.) কালনা-- 
বর্ধমান। কাবরাজ দেবেন্দ্রনাথ । ১৯ বছর বয়সে 
ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রবেশ করে 'পিতৃপ্রাতীষ্ঠত ব্যবসায়ের 
উন্নতি ছাড়াও নূতন ব্যবসায় শুরু করে প্রচুর 
অর্থ উপার্জন করেন । ও!রয়েন্টাল মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ 
নামে হ্যারকেনের কারখানা এবং শপওর ড্রাগ আন্ড 
ফার্মাসিউঁটিক্যাল ওয়াক্স' নামে ওবধের কারখানা 
স্থাপন করে দেশের শিল্পোল্নতিতে যথেম্ট সাহায্য 
করোছিলেন। 'িতৃভূঁমি কালনায় আম্বকা হাই স্কুল. 
ও কলেজ প্রাতিষ্ঠায় এবং 'মিীনাসপ্যাল হাস- 
পাতালের সাহাধ্যার্থে তিনি কয়েক লক্ষ টাকা দান: 
করেন। 16] 

বলাই দাশগপ্তে। ভোলা-বারশাল। ১৯৩০ 
খুশী, আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে 
কারারুম্ধ হন। মৃক্তি পেয়ে বিপ্লবী কার্ধকলাপে 
আত্মনিক্সোগ করেন। ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে 
যবহারের জনয তা বোমার বিস্ফোরণে তার মত 
ঘচে। [৪২]. 28 



বলাইদাস চ্যাটাজপ" 

বলাইদাস চ্যাটাজশী (১৯০০ - ৯.৩.১৯৭৪) 
ডুমুরদহ-_হগলশ। রামলাল । মহাবলী আশানন্দ 
ঢেশক তাঁরই গ্রামের লোক 'ছলেন। ১৯১১ খী, 
কাঁলকাতায় এসে স্কাঁটিশ চার্চ স্কুলের ফুটবল দলে 
খেলার সুযোগ পান এবং ১৯১৬ খী, থেকে তিন 
বছর স্কুল-দলের আঁধিনায়ক থাকেন। ১৯১৮ খী. 
এরয়ান ক্লাবে তাঁর ফুটবল ক্লীড়া-জীবন শুরু 
হয়। ১৯২১ খুশী. মোহনবাগান ক্লাবে যোগ দেন 
এবং সারা খেলোয়াড়-জশীবন এ দলের সঙ্গেই য্ন্ত 
ছিলেন। ইন্ডিয়ান ফুটবল আ্আসোসয়েশন দলের 
সঙ্গে জাভা সফর ছাড়া 'তিন বহু আল্তজাতক 
স্থানীয় ফুটবল ম্যাচে ভারতীয় দলের সেন্টার 
হাফব্যাকে খেলেছেন। ১৯৪৮ খপ. লশ্ডন আঁল- 
'পকে এবং ১৯৫২ খশ. হেলাঁসাঁঞ্ক অলিম্পিকে 
[তান ভারতীয় ফুটবল দলের কোচ 'হসাবে 'গিয়ে- 
ছিলেন। মোহনবাগান ক্লাবের ফুটবল প্রশিক্ষণের 
ভারও বহুদিন তাঁর উপর ন্যস্ত 'ছল। ফুটবল 
খেলোয়াড় হিসাবে তাঁর সমাধক খ্যাতি থাকলেও 
বাঁজং, আযথলেটিক স্পোর্টস, বাস্কেট-বল, ভাল- 
বল, 'কিকেট, হকি প্রভাতি খেলাতেও 'তাঁন যথেষ্ট 
দক্ষতার 'পারচয় দেন। আথলোটক্স-এ তান বহু 
বিষয়ে রেকর্ডের আঁধকারী হয়েছিলেন । সাধারণত 
হারডলার, হাইজাম্পার ও স্প্রিন্টার হিসাবে খ্যাত 
অর্জন করেছিলেন। 'ব্রাটশ যুগে ফুটবল খেলায় 
ইউরোপীয় ও পল্টনশ খেলোয়াড়দের মনেও ভ্রাসের 
সন্টার করেছেন। (১৬,১৮] 

বলাই ধৈফষ। (?- ১২০১ ব.) পিয়়াসপাড়া-_ 
হুগলী। রামকমল। খ্যাতনামা কাঁবয়াল। তাঁদের 
বংশগত উপাধি ছিল “সরকার । তানি ভোলা ময়রা 
মিতার নবারাডি রানি 
করতেন। [১,২৬] 

হলেস্দ্রনাথ ঠাকুর (৬.১১.১৮৭০- ২০.৮. 
১৮৯৯) জোড়াসাঁকো--কাঁলকাতা বরেল্দুনাথ। 
05৪ খপ, হেয়ার 

স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করেন। বাংলা প্রবন্ধ 
সাহিত্যে তান এক নূতন আদর্শের স্থাপাঁয়তা। 
কাঁবত্বময় গদ্যে তান সাহত্য ও লাঁলতকলা- 
বষয়ক সমালোচনা গ্রল্থ শচন্ ও কাবা, রচনা করেন। 
'মাধাবকা” ও শ্রাবণ” তাঁর দখাঁন কাব্গ্রম্থ। 

প্রবম্ধাবলশ প্রকাশিত হত। ব্রহ্ষাসঙ্গাঁত রচনাতেও 
দক্ষ ছিলেন। তাঁর রাঁচত দুশট গান প্রক্জাসজ্গাশত, 
গ্রল্ধে স্থান পেয়েছে। তাঁর রচনাশান্তির ওপয় 
খুল্পতাত রবীল্টুনাথের' লক্ষ্য 'ছিকা। বলেম্দুনাথ 

'ছজেন। স্বদেশী বস্মের কারবারেও বলেন্দুনাথ 

[ ৩২৮ ] বণ সেন 

অগ্রণী ছিলেন। খতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বন্তব্য “তাঁহার 
যত্েই প্রথম স্বদেশী ভান্ডার আদর একরূপ 
সূত্রপাত বলা যায়।” জীবনের শেষভাগে আফ- 
সমাজের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের মিলন সাধনে তিনি 
একাপ্র ছিলেন। [১,৩,২৬,২৮,১৩৩] 

বল্পভভ দাস। কুঁিয়া-নদীয়া। শচঈনন্দন। 
প্রাপিতামহ বংশীবদন ঠাকুর চৈতন্যদেবের অন্তরঞ্গ 
পার্ধদ ছিলেন। তাঁর চাঁরন্র অবলম্বনে বল্লভ দাস 
“বংশলণলা, গ্রল্থ রচনা করেন। রাঁচত অপর গ্রন্থ : 
'রসকদম্ব' । তাঁন নরোত্তম ঠাকুরের সমসামায়ক 
ছলেন। [১] 

বাল সেন। গোড়দেশ। বিজয়। রাজত্বকাল 
আনুমানিক ১১৫৮ - ১১৭৯ খু. । 'বজয় সেনের 
আমল থেকেই বাঙলাদেশে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন সেন 
রাজবংশের প্রাতিজ্ঠা। বল্লাল সেন রাজ্যবৃদ্ধর চেষ্টা 
অপেক্ষা অভ্যল্তরশণ শাল্ত-সণ্চয়েই বেশশ মনো- 
যোগশ 'ছিলেন। তাঁর সময়েই গৌড়দেশে ব্রান্মণ্য- 
ধর্মের প্রাধান্যলাভ ঘটে ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হাস 
পায়। পালবংশীয় শেষ নরপাঁতি গোবিন্দপাল 
১১৬১ খ্ী. তাঁর কাছে পরাজত হন। বঙ্গ, 
বরেন্দ্ু, রাঢ়, বাঁশ্দি ও 'মাঁথলা অর্থাৎ বাঙলা ও 
উত্তর বিহার 'নয়ে তাঁর রাজ্য গঠিত 'ছিল। 'হন্দু- 
সমাজকে নৃতনভাবে গড়ে তোলার জন্য 'তাঁনি 
ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থএই তন শ্রেণির মধ্যে 
কৌলনন্য প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন। বিদ্বান ও 
িদ্যোধসাহশ এবং শিল্প ও সাহত্যের প্ঠ- 
শোষক ছিলেন এবং নিজেও 'প্রাতষ্ঠাসাগর”, 'ব্রত- 
সাগর", 'আচারসাগর”, 'দানসাগর”, ও “অদ্ভূতসাগর' 
নামে পাঁচখানি গ্রস্থ রচনা করোছিলেন। 'তাঁন 
দাক্ষণাত্যের চালুক্যরাজার কন্যা রামদেবশকে বিবাহ 

' করেন। লক্ষণ সেন তাঁর পুত্র । [১,২,৩,৬৩,৬৭] 
বধশশ দেন (১৮৮৭ - ১৯১৭১), ১৯১৯ খু. 

কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক উপাঁধ পেয়ে 

ভ্রমণে যান। ভারতের কাঁষ-ীবষয়ক গবেষণায় এই 
অগ্রণী বৈজ্ঞানিক আলমোড়ায় স্বামশ বিবেকানন্দের 
স্মরণে একাঁট ডীদ্ভজ্জ গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করেন। 
বর্তমানে এটি এই বিষয়ে ভারতের প্রধান গবেধণা- 
কেন্দ্ররুপে পারগাঁণত । এট প্রথমে তাঁর কাঁলকাতা 
ভবনের সংলশ্ন ছিল; পরে ১৯৩৬ খন. আজ- 
মোড়ায় স্থানান্তরিত হয়। 'তাঁন কৃষি-বিষয়ে 
জোয়ার, বাজরা, সঙ্কর-জাতায় ভুট্টা ইত্যাঁদর ওপর 
১৯৪৮ খু, থেকে গবেষণা পাঁরচালনা করেন। 
তাঁর গবেষণাকেন্দ্রেই কৃতিম সার থেকে ছন্লাক-চাষ 
প্রচেষ্টা সফল হয়। গ্রিটেনের ফিজিওলভিক্যাল 
সোলাইটি ও আমেরিকার বোটানিক্যাল সোসাইডির 



সভ্য এবং ভারতের দেশরক্ষাঁবভাগে কৃষি-বিষয়ক 
পরামর্শদাতা ছিলেন । ভারত সরকার তাঁকে ১৯৫৭ 
খু, 'পদ্মভূষণ' উপাধি দেন এবং ১৯৬২ খখ, 
তিনি “ওয়াতুমল ফাউশ্ডেশন পুরস্কার পান। [১৬] 

বসল্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (৯১৩০১ - ৯.৪. 

১৩৭৫ ব.)। পাঁর্ঁপ ব্রাউন ও যামননপ্রকাশ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে অঞ্কনাবদ্যা শেখেন এবং 
অবনবন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে জলরঙে ওয়াস ও 
টে্পারা রীতিতে অনুশীলন করেন। পরে প্যারিসে 
শক্ষালাভ করেন এবং দেশে ফিরে এসে সরকারণ 
আর্ট কলেজে অধ্যাপনায় ব্রতী হন। ১৯৫৭ খু, 
অবসর নেন। 'শিল্পন হিসাবে দেশে এবং দেশের 
বাইরেও যথেন্ট সমাদর লাভ করোছিলেন। [১৪৯] 

বসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (১২৯৮ ?- ২৭.১, 
১৩৬৬ ব.)। ব্রাহ্গসমাজের সুপ্রাসদ্ধ গায়ক বষ্ুরাম 
চট্টোপাধ্যায়ের পৌন্র। তান একজন সংপাঁরাঁচিত 
কাব এবং "দীপাঁল' ও “মাহলা' পান্রকার প্রাত- 
ঘঠাতা। বঙ্গশয় সাহত্য পাঁরষদের সহ-সভাপাঁত 
ছলেন। কাঁবতা, উপন্যাস, গল্প, গিশোর-সাহত্য, 
প্রবন্ধ, জাবনশ প্রভৃতি 'বাবধ-ীবষয়ক সর্বমোট 
৪০ গ্রন্থের রচাঁয়তা। [9] 

বসন্তকুমারর দাস (২.১১.১৮৮৩ - ১৯৬৫) 
কাঁণ্ডয়াচর-নেগাল- শ্রীহট্র। শরৎচন্দ্র। দারদ্যের 
সঙ্গে লড়াই করে পড়াশুনা করেন। ১৯০৬ খ্ী. 
কংগ্রেসের এ্রীতহাসিক অধিবেশনের সময় রাজনশীতির 
সঙ্গে যাস্ত হয়ে মুস্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। 
আইনজ্ঞ হিসাবেও সর্বভারতণয় খ্যাতি অর্জন 
করেন। কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য, বাঙলা প্রাদোশিক 
কংগ্রেসের সহ-সভাপতি এবং আসাম বিধান সভার 
অধ্যক্ষ ও ১৯৪৬ খী. স্বরাজ্্রমল্লী 'ছিলেন। 
পরবর্তী কালে পূর্বপাকিস্তানের অর্থমন্্ী ও 
শ্রমমল্তী হন। ১৯৩২-৩৪ খ্ী, জেলে থাকা 
কালে তানি গঈতার বঙ্গানুবাদ করেন ।' তাঁর স্ত্রী 
কুসুমকুমারণ সমাজসেোবিকা গছলেন এবং তিনিই 
শ্রীহট্র মাহলা সম্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন। 1৪,১২৪] 

বসক্তকুজার রায়। রাজশাহী । রাজা প্রমথনাথ। 
এম.এ. এবং ল পাশ করেন। 'বপত্ীক ও নিঃসন্তান 
হয়ে যৌবনেই 'তাঁন সংসার থেকে সরে গিয়ে গ্রামে 
নঃসঞ্গ সঙ্গ্যাস-জঈবন কাটান। তাঁর বিস্তৃত 
ভূসম্পাত্তর সাণ্চত অর্থ থেকে 'পিতৃ-প্রাতিষ্ঠত 
রাজশাহী কলেজের "চেয়ার অফ আ্যাগ্রকালচার,-এর 
জন্য আড়াই লক্ষ টাকা দান করেন। এছাড়াও বহু 
লোককে আর্ঘক সাহায্য করে গেছেন। [১৯] 

সস্তকুজারণী রায়। রায়ের কাঠি বাঁশাল। 

ম্বামশ-- খ্যাতনামা গ্রম্থকার নরনারায়গ রায় । স্বামীর 
ন্যয় তাঁনিও গ্রন্থ প্রচনা করেছিলেন। রাঁচত উল্লেখ- 

[ ৩২৯ ] বলষ্তরজন রায় 

যোগ্য গ্রন্থ : 'াঁবতা মঞ্জরী', 'বসন্তকুমারণ', 

বিনোদ" প্রভাতি। অল্প বয়সে মারা যান। [১] 
বসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩০৯ - ১৩৬৩ ব.) 

কলিকাতা । একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক ও 
ব্যায়ামাবদ্। বাঙাল যুবকদের ব্যায়ামাশক্ষা দেবার 
জনা তান নানা রকম কম্ট সহ্য করে সারা বাঙলায় 
ঘুরে বেড়াতেন। 'বোনয়াটোলা আদর্শ ব্যায়াম 
সামাত'তে তান ব্যায়াম শিক্ষা করে বাঙলাদেশে 
বহু ব্যায়াম সঙ্ঘ প্রাতম্ঠা করেন। 1৫] 

বসন্ত বিশ্বাস (3-১১.৫.১৯১৫) পরগাছা 
_নদীয়া। মাঁতলাল। পূর্বপুর্ষ 'দগম্বর ও 
গবষুচরণ ১৮৬০ খু, নীলচাষীদের বদ্রোহে 
নেতৃত্ব করেন। মুড়াগাছা হাই স্কুলে ছান্রাবস্থায় 
ণশক্ষক বস্লবী ক্ষীরোদচন্দ্র গাঙ্গুলীর প্রভাবে 
াবস্লবী দলে যোগ দেন। অনুজ মল্মথসহ অমরেন্দ্র- 
নাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে শ্রমজীবী সমবায়ে কাজ 
আরম্ভ করেন। রাসাঁবহারী বসুর অনুরোধে 
অমরেন্দ্রনাথ বসন্তকে দেরাদুনে পাঠান। এখানে 
পাঁলসের দম্টিতে পড়ায় আর্ধসমাজের বালম.কুল্দ 
তাঁকে 'বাঁপন দাস ছদ্মনামে লাহোরে পপুলার 
ফার্মেসীতে কম্পাউণ্ডারের কাজ দেন। স্মলোকের 
পোশাকে 'ললাবতশ' নাম 'নয়ে তিনি ২৩.১২, 
১৯১২ খী. লর্ড হার্ডঞ্জকে শোভাষাঘার মধ্যে 
বোমা মেরে আহত করেন। সরকার একমাস পরে 
আততায়শকে গ্রেপ্তারের জন্য একলক্ষ টাকা পূর- 
স্কার ঘোষণা করে। বসন্ত পারহাস করে 'দিলশীর 
জুম্মা মসাঁজদ থেকে এর উত্তর লেখেন। এরপর 
বসন্ত লাহোরে এসে লরেল্স গার্ডেনে পদালস 
আঁফসারদের নৈশ র্লাবে বোমা ফেলার বড়যল্তে 
যোগ দেন। এ ব্যাপারে আমীরচাঁদ প্রমূখ কয়েকজন 
গ্রেপ্তার হলে ১৯১৪ খুশী তান 'নিজগ্রামে 'ফির়ে 
আসেন। 'পিতৃশ্রাদ্ধের সময় নবন্বীপ থেকে কৃষনগরে 
বাজার করতে এলে জ্ঞাতি-ভাই শল্ুতা করে 
পূঁীলসে খবর দেওয়ায় তান গ্রেপ্তার হন। ২৯.৬, 
১৯১৪ খধ, পদল্লশর দায়রা আদালতে 'বচার শুরু 
হয়। প্রথম বিচারে মানত পেলেও সরকার পক্ষের 
আপসলে অন্যান্য তন জনের সঙ্গো তাঁর মৃত্যু- 
দণ্ডাদেশ হয়। আম্বালা জেলে ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ 
করেন। [৪8৩,৫৪,৭০,১৩৯] 

বসস্তরঞ্জন রায় (১৮৬৫ - ৯,১১,১৯৫২) 
বোঁলয়াতোড়-বাঁকুড়া। রামনারায়ণ। প্রক্মতাত্তীক ও 
ভাষাতত্বীবদ- এবং বঙ্গীয় সাহিতা পারষদের পৃথি- 
শালার প্রথম পাঁণ্ডিত। পুরুলিয়া জেলা স্কু্ধ থেকে 
এম্টান্দে অকৃতকার্য হলেও সারাজীবন বঙ্গাভাষার 
সেবা করে গেছেন। তিনি গ্রাম থেকে গ্রামাল্তয়ে 



বসন্ত রায় 

পাথর সন্ধান চাঁলয়ে সারা জীবনে ৮০০ পাঁথ 
সংগ্রহ করে বঙ্গীয় সাহিত্য পারষদকে দান করেন। 
চণ্ডীদাসের 'ল্রীকফকশরতন' পুঁথ আঁবিচ্কার তাঁর 
জীবনের শ্রেম্ত কশীর্ত। বিফুপুরের নিকট কাঁকিল্যা 
গ্রামে তিন ১৩১৬ ব. গ্রল্থাটর সন্ধান পান। 
১৩১৮ ব. সাহত্য পারষদের জন্য এই গ্রল্থ 
সংগৃহীত হয়। স্বকৃত টীকা ও জ্ঞাতব্য তথ্যসহ 
উত্তমরূপে সম্পাদনা করে বসন্তরঞ্জন ১৩২৩ ব. 
এই পুথি সাহত্য পারষদের পক্ষ থেকে প্রকাশ 
করেন। ১৮৯৪ খী, থেকে 'বেজ্গল আযকাডোম 
অফ 'িটারেচারে'র সদস্য 'ছিলেন। কিছুদিন পরে 
এই সংস্থাঁটর নাম পাঁরবার্তত হয়ে সাহত্য 
পাঁরষদ হলে প্রথম থেকেই তিনি তার সদস্য হন। 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কালনির্ণয় করে বলেছেন, 
'শ্রীকফকপণর্তন' সবচাইতে প্রাচীন বাংলা পাুথ। 
কাঁলকাতা বিশ্বাবিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ খোলা হলে, 
স্যার আশুতোষ কর্তৃক 'তাঁন অধ্যাপক মনোনঈত 
হন। ১৯১৯-৩২ খডী, পর্য্ত এই কাজ করে 
পুনরায় পরিষদের কাজে আত্মানয়োগ করেন। 
সাহত্য পারদ থেকে শবদ্বদ্বল্লভ' উপাধি পান। 
ভাষাতত্বের গবেষক ও অধ্যাপকরূপে বাংলা ভাষায় 
যে অল্প কয়েকজন স্মরণীয় পুরুষের কাছে বাঙালণ 
চরকৃতজ্ঞ তিনি তাঁদের অন্যতম । শিল্পী যাঁমিনগ 
রায় তাঁর জ্ঞাতিনন্রাতা। 1৫,৩৩1] 

বসন্ত রাযর়১ €(১৪৩৩-১৪৮১) ভুরশুট 
পরগনা । 'পিতা স্বনামধন্য ভবানন্দ মজুমদার (রায়)। 
বসল্তকুমার' কাব্যগ্রন্থের রচায়তা। এ ছাড়া 'তাঁন 
অনেক পদও রচনা করেছেন। [১] 

হসম্ত রায় ২। ভ্রাহ্মণকুূলে জল্মগ্রহণ করেও 
কায়স্থকুলোদ্ভব নরোত্তম ঠাকুরের কাছে দশীক্ষত 
হয়োছিলেন। তানি একজন পদকর্তা ছিলেন এবং 
বৈষফব-সমাজে আতশয় সম্মান লাভ করোছলেন। 
পারশত বয়মে বৃন্দাবনে বাস করতেন। [১,২] 

বসক্তলাল িন্ত। চল্দননগর- হুগলী । ১৯শ 
শতান্দীর শেষভাগে বতর্মান 'িলেন। সঙ্গত- 
শাস্তের লুপ্তপ্রায় গ্রন্থের অনুসন্ধান ও উদ্ধারের 
জলা বিশেষ চেষ্টা করোছিলেন। মাদ্রাজ থেকে 
গঞ্গাীত পাঁরজাত' ও কাশ্মীর থেকে বয়াকর' 
নামে দুটি সংস্কত পথ সংগ্রহ করে কালণচরণ 
বেদাষ্তবাগণশ ও সারদাপ্রসাদ ঘোষের সাহায্যে 
গাল গ্রম্থাকারে প্রকাশ করেন। এছাড়াও "গাম্ধর্ব- 
সংহতা' নাতম সঙগাশত-বিষয়ক একটি গ্রন্থ প্রণয়ন 
করে তার প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। 'তাঁন 'নর্তক- 
নিগর্প' নামক দেবনাগরণ পুথিরও বঙ্গানূবাদের 
চেত্টা করোছিলেন। তাঁর চেস্টায় চল্দননগরে একটি 
সঙ্গাশত-বিদ্যালয় প্রাতীষ্ঠিত হয়োছল। ১১1 

[ ৩৩০ ] বাতত্বর বিগ্যালঞ্কার 

বাউলচাঁদ। তিনি “নগডার্ঘপণ্থাঞ্গ, নামক 
বাউল সম্প্রদায়ের 'বখ্যাত গ্রন্থের রচাক্সতা। [২] 

বাচঙ্পাত। বাচস্পাঁতি-বাঁচিত - পাকুরণী” দাক্ষণ 
রাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের একাট প্রীসম্ধ প্রামাণিক 
কুলপঞ্জী। [২] 

বাচগ্পাঁত 'মশ্র। রাট়ীয় ব্রাহ্মণ-সমমজের কুল- 
পাঁরচায়ক 'কুলরাম' গ্রন্থের রচায়তা। এই গ্রন্থের 
আঁধকাংশ সংস্কৃতে এবং শেষাংশ বাংলায় রাঁচিত ॥ 
রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজে এট আত প্রামাণিক গ্রল্থ 
বলে গণ্য । 1৯,২] 

বাণী বস; অক্টোবর ১৯২০ - ২.১,১৯৭৪) 
যশোহর। ফরিদপুরে চারিরশি গ্রামে মাতুলালয়ে 
জন্ম। বারশাল গভর্নমেন্ট স্কুলে পড়ার সময় 
স্বাস্থ্যই সম্পদ” এবং “ছাত্র ও রাজনপীতি, প্রবন্ধ 
প্রাতযোগিতায় অংশগ্রহণ করে তান প্রথম পুর- 
স্কার লাভ করেন। প্রাইভেটে ম্যাক (১৯৩৮), 
আই.এ. ১৯৯৪০) ও বি.এ. ১৯৪২) পাশ করে 
বঞ্গণয় গ্রল্থাগার গ্রন্থাগার 
বিন শিক্ষণ কোর্সে ভার্ত হন এবং ১৯৪৪, 

খু. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ২.১.১৯৪৮ খু, 
জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মী হিসাবে কাজে যোগ 
দেন এবং মৃত্যুর পূর্বপর্য্ত বিভিন্ন দায়ত্বপূর্ণ 
পদে কাজ করেন। ১৯৫০ খা, বঙ্গণয় গ্রল্থাগার 
পারষদের সদস্য হন। গ্রন্থাগার আন্দোলনে তাঁর 
সাক্রুয় ভূমিকা 'ছিল। ১৯৬৫ খু. তান "বাংলা 
শিশু সাহত্য গ্রল্থপঞ্জণ' প্রকাশ করেন। গ্রন্থাগার” 
“মডার্ন রিভিউ ও “বসুমতশ'তে তাঁর গুর্ত্বপূর্ণ 
প্রবন্ধাঁদ প্রকাশিত হয়েছে । টলস্টয়, গাম্ধশ, িবেকা- 
নন্দ, "বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ প্রভাতি কয়েকজন 
মনীষার পুস্তক-ববরণণ রচনা করেছিলেন। [১৪৯] 

বাপশরাঙগ ঠাকুর । প্রসিদ্ধ পাঁচালশকার। এনয়ত- 
মঞ্গঞসচণ্ডীর পাঁচালণ' গ্রন্থের রচায়তা। [১৯ 

বাণেশ্বর (১&শ শতাব্দী) ঠাকুরবাঁড়ি--প্রীহট্র ? 
'নপ্রার নরপাঁতি ধর্মমাণক্যের ১৪৩১ -১৪৬২) 
সভাপাশ্ডিত ছিলেন। ন্িপূরার ইতিহাস অবলম্বনে 
'রাজমালা" গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রম্থাট পদ্যে রচিত। 
এই গ্রল্ধের রচনাকার্যে তাঁর অনুজ শুক্রেশ্বর এবং 
'নিপৃরার চতুর্দশ দেবতার পুরোহত দুলভেল্জু 
চষ্তাই তাঁকে সাহায্য করোছিলেন। [৯.২ ৃ 

বাণেশ্ধর বিদ্যালন্কার (১৮শ শতাব্দী) গাতি- 
পাড়া-হুগলশ। রামদেব তর্কবাগশশ । গাঁপ্তিপাড়ার 
প্রাসম্ধ শৃভাকরের বংশের সর্বাপেক্ষা কশীর্তমান 
পুরুষ ছিলেন। অকপবয়সে সর্বশাস্মে পাশ্ডিত হয়ে 
নদশয়াধিপাতি কফচন্দের সভাপপ্ডিত হন। কোনও 
কারণে কফচন্দ্র তাঁর ওপর ক্লুস্ধ হলে 'তাঁন বর্ধমান- 
রাজ চিন্নদেনের আশ্রয়ে যান এবং তাঁর আদেশে 



বাতাস; সরকার 

গদ্যেপদ্যে শচন্রচম্পন গ্রন্থ রচনা করেন (১৭৪৪)। 
এই গ্রন্থে বর্গীর হাঞ্গামার বহু বিবরণ পাওয়া 
যায়। চিন্রসেনের মততুর পর তিনি পুনরায় কৃফণ- 
চন্দ্রের রাজসভায় যান এবং কিছুকাল পরে নদীয়া 
ত্যাগ করে কলিকাতায় রাজা নবকৃষণের আশ্রয়ে 
থাকেন। ওয়ারেন হেস্টিংস্ যে ১১ জন পণ্ডিতের 
সাহায্যে ণববাদার্ণবসেতু' নামে বৃহৎ ধর্মশাস্তসংগ্রহ 
রুনা করান, 'তাঁন তাঁদের অন্যতম । এই গ্রল্থাঁট 
'ব্রাটশ আমলে 'হন্দ আইনের আদিগ্রল্থ এবং 
দীর্ঘকাল সংপ্রীম কোর একমান্র আইনগ্রল্থ ছিল। 
'ন্দ্রাভিষেক (১৭৪৫) নামে তান একখান 
নাটকও রচনা করেন। এই নাটকের প্রস্তাবনায় তিনি 
নব্যন্যায়ে নিজের অধ্যাপনা-নৈপহণ্যের উল্লেখ করেন। 
তাঁর রচনা ব'লে প্রাসদ্ধ কিছু উদ্ভট সংস্কৃত 
কবতার সন্ধান পাওয়া যায়। [১,২,৩,২৫,২৬, 
৪৮,৯০] 

বাতাস; সরকার। বগুড়া। একজন প্রাচীন 
মুসলমান কাঁব। ১২৪৬ ব. 'তাঁন গছলছন্র বাজার- 
জঙ্গ' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। 1১] 

বাদল গনপ্ত ১৯১২ - ৮.১২.১৯৩০) পূর্ব 
শিমুলিয়া_-ঢাকা। অবনীনাথ। বাদলের অপর নাম 
সংধীর। গুপ্ত 'বিপ্লবশ দল পণব.ভ.-র সভ্য 
[হসাবে ৮ ভিসেম্বর ১৯৩০ তান, গবনয় বসু ও 
দীনেশ গুপ্ত বঙ্গের কারাসমহের অধিকর্তা কর্নেল 
[সম্পসনকে হত্যার উদ্দেশ্যে রাইটার্স 'বাল্ডংস্ 
আভযান করেন। এই আভযানকে “্টেটসম্যান' 
পন্রিকা “ভারান্দা-ব্যাটল্* আঁলন্দ-যুদ্ধ) এই নাম 
দিয়েছিল। এই আভধষানে তাঁদের গুঁলচালনার 
ফলে আইজ, কর্নেল 'সম্পসন 'নহত এবং অন্যান্য 
কয়েকজন শ্বৈতাগ্গ রুমচারী আহত হয়। ঘটনার 
কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিস বাহিনশ উপাস্থিত হলে 
উভয়পক্ষে গুলি বিনিময় হয়। বপ্লবীতয়ের গুল 
ফুরিয়ে গেলে তাঁরা গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য 'বন্দে- 
মাতরম ধ্বনি দিয়ে পটাসিয়াম সায়নাইড খান। 
সঙ্গে সঙ্গেই বাদলের মৃত্যু হয় এবং বিনয় হাস- 
পাতালে মারা যান (১৩ ডিসেম্বর)। মৃতপ্রায় 
দীনেশকে আত চেষ্টায় বাঁচিয়ে তোলার পর বচারে 
প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হয়। [১০,৪২,৪৩,৮২,১৩৯] 

বাবুরাম। ১৮১১ খী, বাবুরাম কলিকাতায় 
একটি ছাপাখানা প্রাতিষ্ঞা করেন। 'তঁনিই প্রথম 
বাঙালণ যাঁর ছাপাখানা থেকে দেশবাসশর বাবহারের 
জন্য বাংলা বই ছাপা শুরু হয়। এরপর শ্রীরাম- 
পূরের কমি গঞ্গাকশোর অর্থোপাজনের উদ্দেশ্যে 
বাংলা বই মুদ্রণ-শুর্ করেন। বাবুলাম বইগ্দাল 
বিক্রির জন্য 'বিন্ন গ্রামে ও শহরে এজেন্ট নিষন্ত 
করেছিলেন [৪] :- 

; ৩৩৯ ] বাদাক্ষ্যাপা 

বাবলাল জানা (2-১৯৩০) পূর্বাখরাই-- 
মোৌদনীপুর। নন্দ।' আইন অমান্য আল্দোলনে 
কারার্দধ হন এবং পাীলসের নির্মম প্রহার 
রাইতে মারা যান। [৪২] 

বামনদাস বসু, মেজর (২৪.৮.১৮৬৭ - ২৩,.৯, 
১৯৩০) টেংরা ভবানপুর-_খুলনা। শ্যামাচরণ । 
এলাহাবাদ-প্রবাসী 'ছিলেন। ১৯৮৮২ খু. প্রবোশকা 
পাশ করে তান মৌডক্যাল কলেজে ভারত হন। 
১৮৮৮ খ্ডী, ইংল্যান্ডে গিয়ে দু'বছরের মধ্যে 
এল.এম.এস., এম.আর,স.এস. ও আই.এম'এস. 
পাশ করেন এবং এক বছর 'শক্ষানবীশ অবস্থায় 
থাকবার পর ১৮৯১ খখ. স্বদেশে ফিরে বোম্বাই 
প্রদেশে কর্মগ্রহণ করেন। তিনি আধকাংশ সমম্ন 

সৈন্যদের সঙ্গে থাকতেন। কর্মোপলক্ষে চন, 
আফ্রিকা প্রভাতি দেশ ঘোরেন। ১৯০৭ খ:, পেন্সন 
নেন। ইংরেজ, সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী ছাড়া 
পাঞ্জাবী, পশৃতো, িন্ধি, হিন্দী, উর্দু, নেপালণ, 
গুজরাট, মারাঠী প্রভাত ভাষা জানতেন। তিনি 
এলাহাবাদ পাবাঁলক লাইব্রেরী কাঁমাঁটির সভ্য ও 
সম্পাদক. প্রত্ততত্ বিভাগ ও ভারতীয় ওষধ বিভাগের 
সভ্য (১৯১০-১৯), 'নাঁখল ভারত আয়ুবেদীয় 
কনফারেন্সের লাহোর আঁধবেশনের সভাপাঁতি, 
বঙ্গীয় ধনাবজ্ঞান পারষদের সভাপাঁত ও এলাহাবাদ 
জগংতারণ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাতম্ঠাতা 'ছিলেন। 
তাঁর রাচত ও প্রকাঁশত গ্রল্থ : 4২152 ০0 0115- 

(থা) 1১0৮/6]1 17 11101955910 ০01 89129” 

1715101% 01 608/0586101) 171 11019. 92051 (199 

[016 0 06 12950 10019. 00700210%, “1040 

06 [17012711717506 2170 21700150159 [76 €০01- 

50110211019 0 (01011901211 ১০৬৩1 1 11019 

140 90100171 01911812170 27105 00100122- 

(10101117019 55 81100991075” 20750182 

1৬153109] 7১1010, 10019505055 17515111005 2174 

15 1019911০ 1075807761)0” 1 এছাড়া তাঁর কয়েকাঁট 

অপ্রকাশিত গ্রন্থও আছে। পুরাতত্ত ও প্রত্ততাত্বক 

সংগ্রহশালা গঠনে উন্দ্যাগী ছিলেন। তাঁর ব্যন্তিগত 
গ্রন্থাগারে অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থের সংগ্রহ 'ছিল। 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীশচন্দ্র 'বদ্যার্ণব ও তান পাঁণান 
কার্ধালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখান থেকে 
ধসদ্ধান্ত কৌমৃদী'র ইংরেজী অনুবাদ ও +৯2০16৫ 
8০০৪ ০ 05 1718005' নাম দিয়ে অনেকগুঁল 

শাস্বগ্রন্থের মল ও অনুবাদ “এবং কতকগুলির 
কেধল ইংরেজশী অনুবাদ প্রকাশ করোছলেন। [৯] 

বাসাক্ষ্যাপা (১২,১১৯.১২৪৪- ২.৪-৯১৩১৯৮ ব.) 

আট:লাঁ-বশরভূম। সর্বানন্দ চট্টোপাধ্যায় । পৃরবনাম 
বামাচরণ। শৈশব থেকেই তাঁর মধ্যে দেবোল্মাদ 



বাসুদেব ভষ্টাচার্ঘ 

থেকে প্রায়ই পুরণশীতে চৈতন্যদ্েবকে দর্শন করতে 
যেতেন। তমলুকে তাঁর স্থাপিত শ্রীগৌরাঞ্গ-বিগ্রহ 
আজও পাঁজত হয়। সহজ, সুললিত ও মর্ম- 
স্পর্শশ ভাষায় তাঁর রাঁচত 'গৌরাষ্গচাঁরত' ও শনমাই- 
সন্ন্যাস খুবই জনীপ্রয় গ্রন্থ । জয়ানন্দের 'চৈতন্য- 
মঙ্গল" ভিন্ন একমাত্র বাসুদেব ঘোষের রচনাতেই 
মহাপ্রভুর তিরোভাবের বিবরণ পাওয়া যায়। [১,৩] 

বাস;দেৰ ভট্টাচার্য। ভারতীয় ছাত্র বাসুদেব 
লন্ডনে পাণ্ডিত শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার ইণ্ডিয়া হাউসের 
সভ্যরূপে ভারত সচিবের সহকারী লি ওয়ার্নারের 
গালে চড় মারার অপরাধে দশ পাউণ্ড জারমানা 
দেন (১৯০৬/০৭)। 1৫8] 

বাসদের (আনু, ১৪২০/৩০ - 

১৪০?) নদীয়া। নরহরি বিশারদ। বঞ্গদেশে 
-নব্ন্যায়ের প্রথম প্রবর্তকরূপেই তাঁর নাম চির- 
প্রাসাদ্ধ লাভ করায় তাঁর রচিত বেদান্তাঁদ্ শাস্ব- 
বিষয়ক গ্রন্থসমূহ বিলুপ্ত হয়েছে। পিতার নিকটই 
তান নব্যন্যায় অধায়ন করেছিলেন, অধ্যয়নের 
জন্য 'মাঁথলায় যান 'ন। তাঁর সময় পর্যন্ত, বঙ্গ- 
দেশে নিরবাচ্ছন্ন নৈয়ায়কের উদ্ভব হয় নি। তানি 
স্বয়ং যড়দর্শনে কৃতাঁবদ্য ছিলেন। নব্যন্যায়ের টীকা 
রচনা করলেও বেদান্তেই তাঁর স্বাভজাবক অনুরাগ 
'ছল। মহাপ্রভুর সংস্পর্শে এসে তান যে শ্লোক 
পাঠ করোছিলেন তাতে তাঁর বেদান্তমতে আসান্ত 
পরিস্ফুট দেখা যায়। পুরীর শন্করমঠে বেদাল্ত- 
প্রকরণ অদ্যৈতমকরন্দের ওপর সার্বভোৌম-রাঁচিত 
অতি' দুর্লভ /টশকা-গ্রন্থাট রাজেন্দ্রলাল মিত্র 
আঁবছ্কার করে তার 'ববরণ মুঁদ্রুত করোছলেন। 
বেদাল্তের এই:টশকা-গ্রল্থটি উৎকলরাজ প্রতাপরদদ্র- 
দেবের প্রধান সাঁচবের প্রথত্যর্থে ১৫১০ খশম্টাব্দের 
পরে রাঁচত হয়োছল। নবদ্বীপে অবস্থানকালে 
৯৪৬০-৮০ খী, মধ্যে তান ততীচল্তামাঁপর 
টীকা .রচনা করেন। মহাপ্রভুর জল্মকালে (১৪৮৬) 
নবম্বীপে 'রাজভয়' উপস্থিত হলে তান নবদ্বীপ 
ছেড়ে পুরীধামে যান। রাক্ধভয্ম ছাড়াও "শিষ্য রঘু- 

নাথ শিরোমণির অতুলনশয় প্রতিভার স্ফূর্তি তাঁর 
নবদ্বীপ ত্যাগের অপর কারণ হতে পারে। উৎকলা- 
ধপাতি পুর্ুদ্বোক্তমদেব ও প্রতাপরূদ্রদেবের তান 
সভাপশ্ডিত ছিলেন ১৪৬৫ -১৫৩২)। ১৫৩২ 
খুশী, পুরী ত্যাগ করে বারাণসতে . যান এবং 
শেষ-জশবন সেখানেই যাপন করেন। তাঁর টকা- 
প্রল্ধের নাম অজ্ঞাত । তবে নানা উন্তি থেকে অনুমান 
হয়, গ্রজ্থাটর নাম. 'অন্মানমাঁণপরীক্ষা"। আঁটি 
দশীধাতি অপেক্ষা আম্মতনে অনেক বড় এবং মূলের 
গবস্তৃত- ব্যাখমনংবালত । অভিহাটসক দৃক্টিতে মশি- 
টীকাকারদের মধ্যে তাঁর এই টখকাই সর্বশ্রেষ্ঠ বলা 

[5৩8 ] বিজয়কৃক গেদ্বামণ 

হয়। পুরীতে প্রেমাবহৰল চৈতন্যদেবের সাল্নধে; 
এসে তিনি চৈতন্যভন্ত হয়ে পড়েন। জনশ্রীতি আছে 
যে [তানি চৈতন্য সম্বন্ধে অস্টক, শতক বা সহম্্রনা 

1লখোছলেন। নব্যন্যায়ের গ্রন্থকার 'হসাবে ত2 
জোম্ঠ পূত্র জলেশবর বাহনীপাঁত মহাপান্র ভদ্রাচার্থ 
ও পৌন্র স্বগ্নেশবরাচার্যের নাম বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । তাঁর শিষ্যদের মধ্যে রঘুনাথ 'শিরোমাঁণ 
ছাড়াও ছিলেন 'অনুমানমাঁণব্যাখ্যা” প্রণেতা কণাদ, 

রঘুনন্দ ভট্টাচার্য, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, শ্রীচৈতন্য 
প্রভ়ীতি। ([১,২,২৬,২৬,৯০] 

[িরুমাজৎ মল্ল। মোঁদনণপুরের অন্তর্গত ঝাড় 
গ্রামের রাজা । প্রজ্বাবংসল 'ছলেন। ঝাড়গ্রামের দুই 
মাইল দূরে রাধানগর গ্রামে “মেলা বাঁধ ও 'কেরেন্দার 
বাঁধ, নামে দুইটি বৃহ জলাশয় আছে, গ্রীজ্মকালে 
প্রজাদের জলকম্ট নিবারণের জন্য তিনিই এই বাঁধ 
নির্মাণ কাঁরয়োছিলেন। তাছাড়া ঝাড়গ্রামের এই 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত অনেক দেবদেবীর মান্দিরও 
এই অণ্চলে আছে। [১] 

1বজয়কুমার বস্য (১৮১০,১৮৮৬ - ১৬,৮, 
১৯৩৭) কাঁলকাতা। অন্বদাপ্রসাদ। ভবানীপুর 
সাউথ স:বার্বন স্কুল থেকে প্রবোশকা এবং প্রোস- 
ডেন্সপী কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে ১৯১১ 
খু. কাল্বকাতা হাইকোর্টে সালাসটর হসাবে 
যোগ দেন। ১৯২১ - ২৪ খত, পর্য্ত কর্পো- 
রেশনের কাঁমিশনার, ১৯২৫ - ২৭ খু. কাউন্সিলর 
এবং ৯৯২৭ খ্ত্ী. থেকে আমূত্যু অক্ডারম্যান 
ছিলেন। ১৯২৮ খুঈ. মেয়র নির্বাচিত হন। 
১৯৩১ খু. সাঁলাসটরদের পরণক্ষক, ভারতীয় 
রাষ্ট্রীয় পারষদের সভ্য, বাঙলা সরকারের শাসন 
পাঁরষদের অস্থায়শ সদস্য প্রভাত পদে আঁধাম্ঠত 
'ছিলেন। ১৯৩২ খর. তান [.আই.ই. উপাঁধ 
পান। এম্পায়ার পার্লামেন্টারী কনফারেন্সের 
প্রাতানাঁধ 'হসাবে ইংল্যা্ড ও ইউরোপ ভ্রমণ 
করেন। রাজনশীতিতে নরমপল্ধশ ছিলেন। [১,৫] 

[বিজয়কফ গোগ্বাশী (২.৮.১৮৪১ -১৮৯৯)। 
দহকুল- নদীয়্ায় মাতুলালয়ে জল্ম। প্রাসদ্ধ 
অদ্বৈতাচার্ষের বংশধর । 'পিতা--আনন্দাকশোর ৷ 
শান্তিপুর পাঠশালায় শিক্ষারম্ভ। পরে শাল্তপুরে 
গোবিন্দ অধিকারীর টোলে অধ্যয়ন, শেষ করে ১৮ 
বছর বয়সে কাঁলকাতায় সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ 
করেন এবং বেদান্ত পাঠে ব্রত হন। ফলে প্রচালত 
হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাঁর অনাস্থা জল্মে। তখন 
তিনি কোঁজিক ব্যবসায় ত্যাগ করে জশীবিকা- 
সংস্থানের আশায় মৌডক্যাল কলেজের বাংলা 
বিভাগ্গে ভার্ত হন॥ ফাইনাল পরাক্ষার আগের 
বছর কলেজ করৃপক্ষের সঙ্গে বাংলা [বিভাগের 



বজয়পংস্ত 

[কিছু ছাত্রের শররাদদ শুর হলে তিনি এবং আরও 
[কিছু ছাত্র কলেজ ছেড়ে দেন। কলেজে পড়বার 
সময় থেকেই ব্রাঙ্গধর্মের প্রাত আকৃষ্ট হন এবং 
কেশবচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ প্রমূখের সঙ্গে তাঁর পারচয় 
হয়। এই সময়ে জাতিভেদের বিরোধিতা করে 
উপবদত ত্যাগ করেন এবং দেবেন্দ্রনাথের কাছ 
থেকে দীক্ষা নিয়ে ব্রাহ্মসমাজভুত্ত হন। সংস্কৃত 

কলেজে পড়ার সময় যোগমায়া দেবীকে বিবাহ 
করেন। ১২৭০ ব. প্রথম ব্রাহ্মর্পসমাজের আচার্য পদ 
পেয়ে পৃববিচ্ঞে যান। ঢাকাতে 'কিছাাঁদন প্রচারক, 
আচার্য ও পরে কেশবচন্দ্রের সহযোগী 'হসাবে 
কাজ করেন। শান্তিপুর, ময়মনাঁসংহ, গয়া প্রভাতি 
অণুলে ব্রাহ্মমান্দর প্রাতিষ্ঠায় তান প্রধান উদ্যোস্তা 
দিলেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম দু”ট গানের তিনিই 
প্লচাঁয়তা। গয়াতে থাকা কালে তান যোগসাধনায় 
প্রবৃত্ত হন এবং যোগগুরুর কথা অনুস্দরে ষোগ- 
সাধনে দক্ষাদান শুরু 'করেন। ফলে বাহ্মপমাজের 
সঙ্গে তার বিবাদ হয় এবং তিনি ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ 
করে ১২৯৩ ব. পুনরায় 'হন্দুধর্ম ও উপবীত 
গ্রহণ করেন। তিনি ফেশবচন্দ্র অনৃত্ঠিত কুচবহার 
শববাহের বিরোধশ ছলেন। এরপর ঢাকার গেণ্ডোঁরয়া 
অণ্লে আশ্রম প্রাতচ্ঠা করে ধর্মসাধনায় রত 
শথাকেন। শেষ-জশবনে হিভন্ত বৈষফব হন। কাঁল- 
কাতা, পূরণ প্রত্তীতি অণ্চলে বহু লোককে দাঁক্ষা- 
দান করোছিলেন। যোগসাধন-বিষয়ক তাঁর রাঁচত 
গ্রন্থের নাম প্রশ্নোত্তর" । নশলাচলে মতযু। [১,৩, 
',ই৬,২৬,৮১] 

গবজয়গ্প্ত 0১৫শ-১৬শ শতাব্দী) গৈলা- 
ফুলত্রী-বারশাল। সনাতন। গোড়ের নবাব হুসেন 
শাহের সমসামাযর়ক। মনসাদেবীর মাহাত্থ্য-প্রচারার্থ 
১৪৮৪ খু, 'পল্সপুরাণ, গ্রন্থ রচনা শুরু করেন 
এবং হুসেন শাহের রাজত্বকালে (১৪৯৪ - ১৫২৫) 
পলচনা শেষ হয়। গ্রল্ধের আধিকাংশই পরার এবং 
'বিপদশ ছন্দে রচিত। ঢাকা, ফারিদপুর ও বাঁরশাল 
জেলায় তাঁর মনসামঞ্গাল গান অত্যন্ত জন্াপ্রয়। 

গ্রন্থটি ১৮৯৬ খপ. বারশালে প্রথম ছাপা হয়। 
এখনও তাঁর গ্রামে মনসাদেবীর মার্ত প্রাভন্ঠিত 
'আছে এবং পর্বোপলক্ষে সেখানে বহু লোকের 

সমাবেশ হয়। [১,২,৩,২৬] 
[বিজয়চম্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১২৮৬ - ৫.৩.১৩৫০ 

ব.)। প্রখ্যাত ব্যারিস্টার । ১৯০৫ খ্য. ব্যারিস্টার 
হন। বঞ্গ্রভঞ্গ আন্দোলনে যোগ দেন এবং কিছু- 
দন প্রীঅরাবন্দের 'বন্দেমাতরম পাতিকায় মুগ্ম- 
সম্পাদকরূপে কাজ করেন। 'বাপনচন্দ্র পাল সম্পা- 

দত “নউ ইন্ডিল্সা পান্ুকা পরিচালনার কাজে 
সক্ত ছিলেন। সৃরাট কংগ্রেসে তিনি নরম ও চরম- 

[ ৩৩৫৬ ] 1বজত্বচল্দ্র সিংহ 

পন্থধীদের মধ্যে আপোষের চেস্টা করে ব্র্থকাম 
হয়ে রাজনীত থেকে অবসর নেন। অল্পাঁদনের 
মধ্যে আইন ব্যবসায়ে প্রাতিষ্ঠা অর্জন করে বহু 
রাজনোৌতিক মামলা পাঁরচালনা করেন। হিজল 
বন্দীনবাসে গুল চালনা [বিষয়ে তদন্ত কাঁমাটি 
গঠিত হলে তিনি জনসাধারণের পক্ষ থেকে প্রধান 
কেশসুলীর্পে উপাস্থিত ছিলেন। বিখ্যাত ভাওয়াল 
সন্ন্যাসী মামলায় কুমার রমেন্দ্রনারায়ণের পক্ষে 
তান দেওয়ানী মামলা পাঁরচালনা করেন। হিন্দু 
মহাসভার আন্দোলনের সম্গে যুন্ত ছিলেন। তানি 
রাষ্ট্রগুরু সরেন্দ্রনাথের জামাতা । [6] 

বিজয়চচ্দ্রু মজনজদার (২৭.১০.১৮৬১ - ৩০, 
১২.১৯৪২) খানাকুল- ফরিদপুর । একজন সুকাঁব, 
ভাষাতত্বীবদ, নৃতত্বীবদ ও গবেষক । তামিল, 
তেলেগহ, ওাঁড়য়া প্রভাতি অনেক ভাষা জানতেন। 
সম্বলপ্রে আইন ব্যবসায় করতেন এবং প্রায় ৪০ 

উপদেষ্টা ছিলেন। পরে কলিকাতা ধিশববিদ্যালয়ের 
নৃতত্ব বিভাগের অধ্যাপক হন। চক্ষরোগে আক্রান্ত 
হয়ে চিকিৎসার জন্য 'তাঁন বলাতে গিয়েছিলেন 
কল্তু শেষ পর্যন্ত অন্ধ হয়ে যান। সাধারণ ত্রাচ্গ- 
সমাজভুন্ত ছিলেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ : 'কাঁবতা,, 
যুগপূজা” 'ফৃলশর', 'যজ্ঞতস্ম”, “পণ্চকমালা' ও 
'হেয়ালি'। 'থেরীগাথা” এবং 'গীতগোবিল্দ, যথা- 
ক্রমে পাল ও সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনাদত 
গ্রন্থ । “তপস্যার ফল' তাঁর কথাসা হত্য-রচনার 
উদাহরণ। 'কথানিবন্ধ' নামে তিনি গদ্য ও পদ্যে 
একটি গ্রল্থ রচনা করোছিলেন। ইংরেজীতে রাঁচিত 
গ্রল্থ : 45165076005 01 9০০19] 481108০1989, 
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[-2728/289' ইত্যাঁদ। তান বামড়া রাজোর রাজা 
সাচ্চদানন্দ '্ভুবনের রাঁচত সাহত্য ও'ঁড়য়া থেকে 
বাংলায় অনুবাদ করে ১৯২৬ খু. “সাচ্চদানন্দ 
গ্রন্থাবলশ' রচনা করেন। পপ্রবাসণ" পার্নকার 'বাঁশিম্ট 
লেখক ছিলেন এবং “বঞ্গবাণী', 'ণশশুসাথশী' ও 
'বাংলা' পান্নুকা সম্পাদনা করোছিলেন। [৩,২৬] 
বিজয়চন্দ্র সিংহ (7? - ১৯১৩৩)। তানি স্বনামধন্য 

কালশপ্রসন্ন সিংহের পাঁলত পুন্ন। হোমিওপ্যাথ 
' চাকংসানূরাগণী বিজয়চন্দ্র বহুমূত্র রোগের আলো- 
প্যাথক উষধ ইনসালনের হোমিওপ্যাঁধ সংদ্করণ 
আবিচ্কার করোছলেন। তাছাড়া আয়ুবোদোন্ত বহু- 
বিধ ভেষজকে তিনি হোমিগুপযাথ উবধে পাঁরণত 
করেন। ভারতে তিনিই প্রথম 'উচ্চ “ডাইজিউশনের, 
ওয়ধ ব্যবহার করে সাফল্যলাভ করেন। কাঁলকাতা 
মেডিক্যাল কলেজে এবং তাঁর নিজ বাড়িতে একই 
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সময়ে এক্স-রে মোসন আনত হয়। কলিকাতায় 
[তাঁনিই প্রথম নিজের বাড়তে বেতার-যল্তর রাখেন। 
মৎস্যতর্ত আলোচনায় ও জ্যোতিষশাস্তেও অনু 
রাগ ছিলেন। রসায়নচ্চা করে কয়েক রকম ওষধ, 
শিশুখাদ্য এবং তরল সাবান তৈরী করোছলেন। 
'আযাণ্টি ম্যালোরয়া সোসাইটি", শহন্দু প্যাষ্টরয়ট 
পান্নিকা প্রভাঁতিতে আর্ক সাহাধ্য করতেন। বহু 
অর্থব্যয়ে একাঁট পাউরুটির কারখানা ' এবং নিজ 
আবাসে রসায়নচর্চার জন্য বিজ্ঞানাগার স্থাপন 
করেন। 1তানও পিতার মত মহাভারতের একাট 
রাজসংস্করণ প্রকাশ করে বিতরণ করোছিলেন। 
[১১৫] 

বিজয়চাঁদ অহাতাৰ (১৯.১০.১৮৮১- ১৯৪১) 
বর্ধমান। বনাবহারুণী কাপুর। বর্ধমানের মহারাজা 
আফতাপচাঁদের মৃত্যুর পর মহারানী ৩১.৭.১৮৮৭ 
খী, তাঁকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ১৮৮৮ 
খুশ. মহারানীর মৃত্যু হয়। ২৭ মাঘ ১৩০৯ ব. 
তাঁর রাজ্যাভিষেক হয়। ইংরেজ শিক্ষয়িতী ও পরে 
অধ্যাপক রাষনারায়ণ দত্তের কাছে তাঁর শিক্ষালাভ 
ঘটে। ১৮৯৯ খুশী. কলকাতা 'বিশববিদ্যালয়ের 
প্রবোৌশকা পাশ করেন। ১৮৯৭ খু. ভারত সরকার 
তাঁকে ছ'শো বন্দুকধারী সৈন্য ও একচাল্লশাঁট কামান 
রাখার আধকার দেন। ১৯০৩ খুশ. 'দিল্লশ দরবারে 
[তিনি বংশানুক্রমে 'মহারাজাধিরাজ' উপাঁধ ব্যবহার 
করার আঁধকার পান। ১৯০৬ খধ. ইংল্যাণ্ড ও 
ইউরোপ ভ্রমণে যান। তান সঙ্গনতাপ্রয়, সংস্কৃত 
ভাষায় আভজ্ঞ এবং বাংলা ভাষায় একজন সুলেখক 
গছলেন। ণব্জয়গণীতকা” নামে সঞ্গীতগ্রম্থ 'লখে 
যশস্বী হন। 3000159+, 11119165931015, “৬]৩01- 

90/09" প্রভাতি কয়েকাঁটি ইংরেজী গ্রল্থও রচনা 
করেছেন। স্ত্ী-স্বাধীনতার পক্ষপাতশ 'ছলেন। 
এছাড়া তিনি বহন প্রাতচ্ঠানের সদস্য ও সভাপাঁত 
এবং এক সময়ে বঙ্গের শাসন পারষদেরও সদস্য 
ছিলেন। ১৯১৫ খ্ী. বর্ধমানে অন্ৃষ্ঠিত সাহত্য 
সম্মেলনে তান অভ্যর্থনা সামাতর সভাপাঁত 
হয়েছিলেন। [১,২৫,২৬,১৩৩] 

[বিজয় পাস্ডিত। ১৫শ শতান্দীর মধ্যভাগে সাগর- 
দীয়ার বন্দযবংশীয় ব্রাহ্মণকুলে জল্ম। বাড়দেশের 
এই কাব বগুগভাষায় মহাভারতের অন্যতম অনু- 
বাদক। তাঁর অনাঁদত মহাভারত "বজয়পাশ্ডব কথা, 
নামে পাঁরাঁচত। গ্রল্থাট মূল সংস্কৃত মহাভারতের 
অন্সরণে সধাক্ষপতভাবে পদ্যে রচিত ও দ্বাদশ 
পর্বে বিভন্ত। বঙ্গণয় সাহত্য পারদ গ্রল্থাট 
প্রকান্দ করেছে। [১,২] 

শবজয়প্রপাহ [সিংহ সায়, স্যার ১৩০০ - ৮.৮, 
"৯৩৬৮৬ ব.) চকদশীঘ-+-উত্তরবঞ্গা। জামদার পাঁর- 

[ ৩৩৬ ] 1বজয্বরত্র সেন 

বারে জল্ম। ১৯২১ খ্ী. অন্মডভোকেট 'হসাবে 
কর্মজীবন শুরু করে এঁ বছরই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
পারষদের সদস্য নর্বাচিত এবং ১৯৩০ খু 
আবগারী ও জনস্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী হন। ১৯৩৬ 
খু, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য 'নর্বাঁচত 
হয়ে ভূমি-রাজস্ব দপ্তরের মীল্দমরপদ লাভ করেন। 
এরপর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পাঁরষদের সভাপ্পাত 
হন। এছাড়াও তিনি ১৯৫২ খু, কাঁলকাতার 

প্রাভমেন্ট ট্রাস্ট ও ভিক্টোরিয়া মেমোরয়ালের আছ, 
পৌরসভার কাান্দলর এবং 'র্রাটশ হই'ণ্ডয়ান 
আযসোঁসিয়েশনের সহ-সভাপাঁতি 'ছিলেন। বহু 
বাঁণজ্য-প্রাতজ্ঞানের সঙ্গে এবং বিশেষভাবে জাহাজ- 
ব্যবসায়ের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ 'ছিল। 1৪] 

1বজন্নভূষণ দাশগনপ্ত (১৩০৮ ?-১৬.৮, 
১৩৭৬ ব.)। কর্মজীবনের সূচনায় সাংবাঁদকতাকে 
বৃন্ত হিসাবে গ্রহণ করে "বাংলার বাণ”, 'নবশান্ত', 
“কেশরী' প্রভাতি পার্রকাগ্দীল সম্পাদনা করেন। 
প্রবাসী” ও "মডার্ন 1রাঁভিউ, পাত্রকা দুশটর সঙ্গে 
কিছুকাল সহযোগী সম্পাদক 'হসাবে যুক্ত ছিলেন! 
“যূগান্তর' পান্রকা প্রাতিম্ঠত হলে এঁ পীশ্রকার 
সহকারী সম্পাদকরূপে যোগ 'দয়ে পরে যুগ্ম 
সম্পাদক হন। ভারতীয় বার্তাজীবী সজ্ঘের 
সাধারণ সাঁচব ছিলেন। 18] 

[বিজয় রাঁক্ষত। রাড়ীয় বৈদ্যসমাজের একজন 
খ্যাতনামা আয়ুবেদি-শাস্তকার । তান 'মধুকোশ” 
নামে নিদান-গ্রন্থের একটি টশকা প্রণয়ন করেন। [১] 

বজয়রত্ব মজনমগাক্স (১৩০১- ১৩৬২ ব.)। 
সাহাত্যক ও সাংবাদক 'বিজয়রর দশর্ঘীদন 'বাংলা” 
নামক সাস্তাহক পান্রকার সম্পাদক ও "ভারতবষ? 
পাত্রকার একজন নিয়ামত লেখক 'ছিলেন। বাংলায় 
ও ইংরেজীতে প্রবন্ধ ও গ্রল্থাঁদ রচনা করে 'তাঁন 
প্রাতম্ঠা লাভ করেন। 16] 

বিজয়রত্ব সেন, কাঁবরজ্জন, অহাজছোপাধ্যাক্স 0২০. 
১১.১৮৫৮- ২১.৯.১৯১১) কাঁচাদয়া --ঢাকা। 
জগচ্চন্দ্র। প্রথমে গ্রামের বাংলা বিদ্যালয়ে ও পরে 
কাঁলিকাতায় সং্কৃত, ব্যাকরণ, সাহত্য, অলঙ্কার, 
বাদার্থ, বেদান্ত, সাংখ্য, দর্শন এবং মাতৃল গঞ্গা- 
প্রসাদ সেনের কাছে আয়ূবেদিশাস্ত অধায়ন করে- 

ছিলেন। এই সময় কিছাদিন ইংরেজও 'শখোঁছলেন। 
এরপলপ চিকিংসা-ব্যবসায় শুরু করে কঁলিকাতার 
কুমারটুজি অণ্চলে ওষধালয় খোলেন। অজ্পকালের 
মধ্যেই সারা দেশে, এমন কি 'িবদেশেও তাঁর 
চাকৎসা-নৈপৃণোর খ্যাতি ছাড়িয়ে পড়ে । তান 
ভারতবষের বহু রাজপরিবারের চিকিৎসক ছলেন। 
গাশ্ডিত্য ও চাকত্দা-নৈপৃপোর জন্য সরকার 
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করৃকি ১৯০৮ খ্যী. 'মহামহোপাধ্যায়' উপাঁধ- 
ভূষিত হন। ছান্রাবস্থায় ?তান প্রাসদ্ধ “অষ্টাঙ্গ- 
হৃদয়” আক্মুবেদি-গ্রল্থ মূল ও টীকা সহ অনুবাদ 
করেন। এই গ্রন্থটর প্রচারের জন্য সরকার সাহায্য 
করেছিলেন। এছাড়া তান কয়েকখাঁন আয়ূবেদ-. 
গ্রদ্থও রচনা করোছিলেন। তাঁর ছাত্র যাঁমনীভূষণ 
রায় পরবর্তী কালে 'অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় 
ও হাসপাতাল" স্থাপন করে তাঁর পাঁরকজ্পনাকে 
রূপদান করেছেন। তানি 'নঙ্জে একটি আয়ুর্বেদ 
সভা স্থাপন করেছিলেন। [১,২৫,২৬,১৩০] 

বজয়রাম €১৮শ শতাব্দী)। শাল্তপুরের 
তন্তুবায় আন্দোলনের প্রথম নায়ক। বিজয়রামের 
পর আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন লোচন দালাল, 
কৃষ্ণচন্দ্র বড়াল, রামরাম দাস প্রভাতি। [&৬] 

1বাজয়লাল চট্টোপাধ্যায় (সেপ্টেম্বর ১৮৯৮ - 
১৮.২.১৯৭৪) কৃষনগর-_নদীয়া। কিশোরশলাল। 
মান্ত-সংশ্রামী চারণ-কাঁব ও সাংবাঁদক। কৃষ্ণনগর 
'স.এম.এস-. স্কুল থেকে ম্যান্রক ও কৃফনগর 
কলেজ থেকে আই.এ. পাশ করে (১৯১৯) 'ব.এ. 
পড়ার সময় অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। 
কষষনগর কলেজের অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যো- 
পাধ্যায় তাঁর বিপ্লবী জীবন ও সাহত্যমন্দ্ের 
দীক্ষাগুরূ । জীবনের প্রথম দিকে সুভাষচন্দ্র, হেমন্ত 
সরকার ও কবি নজরুলের অনুসারশ হলেও রাজ- 
নৈতিক আদর্শে তিন ছিলেন পাঁরপূর্ণ গাম্ধী- 
বাদী। দেশের স্বাধীনতাকামী সোৌনক হিসাবে 
তান পরিচিত ছিলেন। সাংবাঁদকতা ছিল তাঁর 
কর্মজীবনের পেশা। বহু পাল্রকা সম্পাদনার কাজ 
করেছেন। সাপ্তাহক 'দেশ' পাঁত্রকার আবির্ভাবের 
(১৩৪০ ব.) মূলে তাঁর সাক্রিয় ভূমিকা 'ছল। 
উত্তরকালে চারণ-কি হিসাবে 'তাঁন খ্যাত হন। 
এক সময় বাঙলার গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে জনসাধারণের 
ঘুম ভাঙাবার, তাদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার ভার 
নিয়েছিলেন। দশর্ঘকাল ধরে তান বহু কাঁবতা 
লিখে পাণ্িকায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 
'সর্বহারার গান" বিশেষ উল্লেখযোগ্য । অপর কাঁবতা- 
পুস্তক : গচারণগশীতি ও গারণ-কাবি হুইটম্যান?। 
তাঁর গদ্য রচনাও তারুণ্য ও উদাত্ত যৌবনধর্মে 
বাণীময়। এই সমস্ত রচনায় সাহত্য-সমালোচনা, 
দেশাবদেশের উচ্চ ভাবনা-চন্তা, পাঁথবীর শ্রেষ্ঠ 
মানুষের কথা, স্বাধীনতা সংগ্রাম, িপ্লববাদ, 
পল উন্নয়ন, স্মৃতিকথা প্রভাতি বহু বিষয় নিয়ে 
তিন সুন্দর ও সহজ ভাষায় আলোচনা করে 
দেশের ষুবসমাজকে এককালে নৃতন নৃতন চিন্তার 
খোরাক জৃশিয়েছেন। ৮176 07081020790 01 025 
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বাঙলার রাজ্য বিধান সভায় তানি দু'বার জন- 
প্রাতীনাধ নির্বাচিত হন। [১৫৫] 

1িজম্নাসংহ। িংহলের কাহিনী পাঠ করে 
জানা যায় যে, বঙ্গদেশে 'সিংহবাহু নামে এক রাজা 
[ছিলেন। তাঁর পত্র বিজয়াসংহ ৭ শত অনুচরসহ 
সমূদ্রপথে লঙ্কাদ্বীপে উপাস্থত হয়ে সেখানকার 
রাজাকে পরাজিত করে রাজ্য আঁধকার করেন। 
তাঁর নামানুসারেই লঙ্কাদ্বীপের নাম শসংহল' হয়। 
এই ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ আছে, যাঁদও 
সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাঁবতায় আছে--'আমাদের ছেলে 
বজয়সিংহ হেলায় লঙ্কা কারল জয়। 1১] 

াবজয় সেন। রাঢ়দেশ। হেমল্ত। 'শিতা বঙ্গের 
পাল বংশের সামল্তরাজ 'ছিলেন। পিতামহ সামন্ত" 
সেন দাক্ষণাত্যের কর্ণাট অণ্চল থেকে বাঙলাদেশে 
এসে সামন্তরাজ হিসাবে রাঢ় অণুলে রাজত্ব করতে 
থাকেন। বিজয় সেনও প্রথম জশবনে সামল্তরাজ 
দলেন। আনুমানিক ১০৯৭. খুশী. তান গোড়ের 
আঁধপাঁতকে পরাঁজত করে গোৌড়ের অধীশবর হন। 
দেওপাড়া 'লাঁপ থেকে জানা যায় যে, তান গৌড়, 
কামরূপ, কাঁলগ্গ প্রভৃতির রাজগণ ও অপরাপর 
দলপাঁতকে যুদ্ধে পরাজিত করে এক বিরাট রাজ্য 
গড়ে তুলেছিলেন। তাছাড়া পূর্ববঙ্গের যাদববংশকে 
পরাজত করে বিক্রমপুর রাজ্য দখল করেন এবং 
পূর্ববঙ্গে বিজয়পুর নামে একাঁট নূতন রাজধানী 
স্থাপন করেন। তানি নিজ ক্ষমতাবলে বাঙলার 
নিরাপত্তা-বিধান করে শাসনকার্ধে শৃঙ্খলা এনে- 
ছিলেন। তাঁর আমলে দেশে যে শান্তি এবং সমৃদ্ধি 
ছিল তার পাঁরচয় পাওয়া যায় সমসামায়ক কাঁব 
উমাপাঁত ধরের রচনায়। “বজয়-প্রশাস্ত'-রচায়তা 
শ্রীহর্ষের রচনায়ও বিজয় সেনের কার্যকলাপের 
প্রশংসা রয়েছে । তান গোড়ে প্রদন্যম্নেশ্বর (হারি- 
হর) মান্দর এবং তার সামনে জলাশয় শ্রাতিজ্ঠা 
করেন। 'তনি শৈব 'ছিলেন এবং তাঁর সময়ে বোদক 
ধর্মের পুনরভ্যুদয় হয়। 'কায়স্থকুল' গ্রন্থে তিনি 
গদবতীয় আঁদিশূর বলে পারাঁচিত 'ছলেন। 'তাঁন 
প্রায় ৩৫ বছর রাজত্ব করেন। নরপাঁতি বল্লাল সেন 
তাঁর পূত্র। [১,২,২৫,৬৩,৬৭] 

গরকার (১৭.১১.১৮৯৩ " ২৮. 
২.১৯৭২) কাঁলিকাতা। 'বাপনাবহারশ 1: শৈশবে 
নেপালের রাজচাকংসক পিতার কর্মস্থলে শিক্ষা 
শুরু হয়। মাতা হেমলতা ছিলেন পণ্ডিত 'শিব- 
নাথ শাস্ত্র কন্যা এবং দাঁজাশীলং মহারানশী গালস 
হাই স্কুলের প্রাতিষ্ঠান্রী ও বহ গ্রন্থের রচাক্সিতী। 
১৯১২ খু. দাঁজশীলং স্কুল থেকে ছাতক, 
১৯৯ খু. প্রেসিডেল্সগ কলেজ থেকে ফোজওত 
লঁজতে অনারসসহ বি.এস-সি, এবং ১৯১৮ খন, 
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ফাজওলাজতে এম.এস-সি. পাশ করেন। প্রোস- 
ডেন্সী কলেজে [কছাদন ডেমনস্ট্রেটর ছিলেন। 
৯৯১৯৯ খ্ী, উচ্চাশিক্ষার্থ বিলাত যান। ১৯২১ 
খুখ. এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভি.এস-স. 
উপাঁধ পান। তাঁর গবেষণার ফল “সরকারর্সপ 
গ্যাধলয়ন' নামে পারাঁচিত হয়। ১৯২২ খ্ী. 'তাঁন 
₹-২.5.5. ডাঁগ্র লাভ করেন। এই বছরই কাঁলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে 'তান প্রথমে 
অনারারি লেকচারার পদে যোগ দেন এবং ক্রমে 
১৯৩৯ খুশ, এই বিভাগের প্রধান হয়ে দীর্ঘকাল 
কাজ করে ১৯৬৯ খুশী. অবসর নেন। ১৯৪৯ 
খুশী, ভারতশয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে শারীরতত্ত 'বভাগের 
সভাপাঁত নির্বাচিত হয়োছলেন। ব্রাহ্ম এডুকেশন 
সোসাইটি, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতের ফিজিও- 
লাঁজক্যাল সোসাইটির সভাপাঁতি এবং সিটি কলেজ 
ট্রাস্ট, বিশ্ববিদ্যালয়ের সনেট প্রভাতি বহু সংস্থার 
সদস্য 'ছিলেন। নিপুণ অশ্বারোহী 'ছিলেন। প্রথম 
মহাযুদ্ধে লাইট হর্স রোজমেন্টে যোগ দেন। হক 
খেলায় উৎকর্ষ লাভ করে মোহনবাগান দলের হয়ে 
প্রথম 'বভাগে বাইটন কাপ প্রাতযোগিতায় অংশ 
1নয়োছলেন। 1৮২,১৪৬] 

1বজ্ঞানানন্দ স্বামী (১২৭৪ - ১২.১.১৩৪৫ 
ব.)। পূর্বনাম হরিপ্রসম্ন চট্টোপাধ্যায় । পুনা হীর্জ- 
নীয়ারং কলেজ থেকে পাশ করে আগ্রা-অযোধ্য। 
প্রদেশের পূর্ত বিভাগে কাজ করতেন। পরমহংস- 
দেবের ভাবধারায় অনুপ্রাণত হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ 
করেন এবং এলাহাবাদের মুঁটিগঞ্জে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম 
প্রাতষ্ঠা করেন। বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ থাকা কালে 
তাঁর মৃত্যু হয়। 'তাঁন “সূর্যাসম্ধান্ত' নামক 
জ্যোতিষ গ্রল্থের বঙ্গানুবাদ করেন। সংস্কৃত 
রামায়ণের ইংরেজী অনুবাদও তানি আরম্ভ করে- 
ছলেন। [১,৫৪1 

1বদ্যাধর ভ্ধট্টাচার্য (১৭শ/১৮শ শতাব্দী)। 
সন্তোষরাম । তান গাঁণত, জ্যোতিষ, পৃতরশবদ্যা, 
রাজনশীত প্রভাতি বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন । অম্বর- 
পাতি সওয়াই জয়াসংহ তাঁর নানা গুণের পাঁরচয় 
পেয়ে তাঁকে মন্ত্রী নিযুন্ত করেন। তাঁর প্রস্তুত 
নকশা থেকেই বর্তমান জয়পুর শহর 'নার্মত 
হয়। বিখ্যাত এীতহাঁসক টডের 'রাজস্থানে'ও তার 
উল্লেখ আছে? [১,২৫,২৬] 

বদ্যাপাঁত। 'পতা--গণপাঁতি ঠাকুর। অনুমান 
করা হয়, এই মোখথিলশ কবির জন্মকাল ১৩৭৪ 
খুট্টাব্দ ও জন্মস্থান সতামারী মহকুমার 'বিস্ফী 
গ্রাম। বল্লাল সেন বাঙলাকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে 
শাসন করতেন--তার মধ্যে মাথলা একাঁট ভাগ। 
এঙ্ছাড়া বলাল সেনের পৃ লক্ষণ সেনের নামে 
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লক্ষমপাব্দ মাথলায় প্রচলিত 'ছিল। এইসব য্া্ত- 
বলে বিদ্যা্পাতিকে বাঙালণ বলে দাবি করা হয়। 
হরি মিশরের কাছে তিনি সংস্কৃত শেখেন। কীর্তি 

ধসংহ মাথিলার রাজা হয়ে বিদ্যাপাঁতকে সভা- 
পণ্ডিত নিযুক্ত করলে 'তাঁন এই উপলক্ষে 'কপীর্ত- 
লতা" গ্রন্থ রচনা করেন। এরপর পর্যায়ক্রমে দেব- 
সিংহ ও শবসিংহ রাজা হন। এই 1শবাঁসংহের 
পত্রী লাছমাদেবীর সঙ্গে বিদ্যাপাঁতির প্রণয়কথা 
প্রচলিত আছে। তাঁর কবিখ্যাতি মোৌথিলন ভাষায় 
রাচত রাধাকৃষের প্রণয়মলক গাতিরচনার জন্য। 
তান প্রায় ১০ট সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেছেন 
ব'লে অনূমান করা হয়। তার মধ্যে ২টি স্মাতি- 
গ্র্থও আছে। বিদ্যাপাত সম্বন্ধে গবেষণার সত্র- 
পাত করেছিলেন বীমস্ ১৮৭৩)। পরে রাজ- 
কৃষ মুখোপাধ্যায় ও গ্রীয়র্সনও এই গবেষণার কাজে 
যথেষ্ট অগ্রসর হন । দ্বারভাঙ্গা মহারাজার বদান্য- 
তায় নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'বদ্যাপাতি ও তাঁর কাব্য- 
বষয়ে গবেষণা করেন এবং 'বিদ্যাপাঁতির গশীতি- 
গুচ্ছ সঙ্কলন ও প্রকাশ করে রাঁসক-মহলে স্মরণায় 
হন। 'বিদ্যাপাতি নামে বা উপনামে একাধিক কাঁব- 
পণ্ডিতের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাঙলায় প্রচালত 
বদ্যাপাঁতর পদ সংখ্যায় খুব অল্প এবং সেগ্াীলর 
প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যথেন্ট সন্দেহও আছে । কীর্তন- 
গায়কদের মুখে এবং পদাবল-লাপকারদের কলমে 
আঁধকাংশ ব্রজবুীলপদের ভাঁণতায় বিদ্যাপাঁতির নাম 
গৃহীত হয়ে গিয়েছে। সম্্যাসগ্রহণের পর চৈতনাদেব 
শান্তিপুরে এলে যে গানের সঙ্গে অদ্বৈত নেচে- 
লেন এীতহাসকের দৃষ্টিতে সোঁট 'বিদ্যাপাঁতর 
প্রাচীনতম ধ্রুবগণীতি'। [১,২,৩,২৫,২৬] 

বিধানচল্দ্র রায়, ভা. (১-৭,১৮৮২- ১.৭. 
১৯৬২) পাটনা-বহার। আদি নিবাস টাক? 
শ্লরীপুর-চাব্বশ পরগনা । প্রকাশচন্দ্র। প্রখ্যাত 
চিকিৎসক, রাজনশীতজ্ঞ ও পশ্চিম বাগুলার প্রান্তন 
মৃখ্যমল্তী। জীবনের প্রথম ২০ বছর পাটনায় 
কাটে। ১৯০১ খন, বি.এ. পাশ করে কাঁলকাতায় 
বসবাস শুরু করেন। কালিকাতা মোঁডক্যাল কলেজে 
ভার্ত হয়ে ১৯০৬ খু. এল.এম.এস. এবং ১৯৯০৮ 
খডী. কলিকাতা 'বম্বাবদ্যালয়ের এমডি. উপাধ 
পান। এরপর প্রাদোশক মৌঁডক্যাল সার্ভসে যোগ 
দিয়ে 'বাভন্ন প্রদেশে ঘোরেন। ১৯০৯ খত. উচ্চ- 
শিক্ষালাভের জন্য বিলাত যান এবং ২ বছরের 
মধ্যে এম.আর.সিপ. এবং এ্রম.আর.স.প্রস. ও 
পরে এফ.আরণএস.এস. উপাঁধ পান । দেশে ফিরে 
ক্যাম্বেল স্কুজে বেরমান নীলরতন 
সরকার মেডিক্যাল কলেজ) শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে 
চিকিৎসা বাবসায়ও আরম্ভ করে প্রভৃভ খ্যাত 
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অর্জন করেন। ১৯১৬ খএী. কাঁলকাতা 'বিশব- 

ব্দ্যালয়ের সেনেটের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯১৮ 

থংশ, সরকার চাকার ছেড়ে তান কারমাইকেল 

মেডিক্যাল কলেজের অধুনা আর. জি. কর মৌড- 
কাল কলেজ) মৌডাঁসনের অধ্যাপক পদ গ্রহণ 
করেন। ১৯৩৫ খ্ী. রয়্যাল সোসাইটি অফ দ্রীপ- 

ক্যাল মেডিসিন আযাপ্ড হাইীজন এবং ১৯১৪০ খু. 
আমোরকান সোসাইটি চেস্ট 'ফাঁজাসয়ানের ফেলো 
নির্বাচিত হন। ১৯২৩ খু. দেশবন্ধূর প্রভাবে 
রাজনীতিতে যোগ দেন এবং স্বরাজ্য দলের পক্ষ 
হয়ে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথকে নির্বাচনে পরাজত 
করে বাঙলার ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্বাচিত 

হন। ১৯২৮ খু, কলিকাতা কংগ্রেসের সাধারণ 

সম্পাদক 'ছিলেন। ১৯৩১ খী,. আইন অমান্য 

ফেরবার পথে ওয়ারধ 

১৯৩৭ খুব. বাঙলার পার্লামেন্টারশ কামাটির সভা- 
পাতি হয়ে কংগ্রেসের নির্বাচন পাঁরচালনা করেন। 
১৯১৪২ খশ. কাঁলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের উপাচার্য 
নিষৃস্ত হন। ১৯৪৭ খশ. কাঁলকাতা 'বিশবাবদ্যালয় 
নির্বাচন কেন্দ্রে থেকে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থরূপে 
আইন সভার সদস্য গনর্বাঁচিত হন। ১৯৪৮ খুশ. 
পশ্চিমবঙ্গের মৃখ্যমল্ত্রী হয়ে আমৃত্যু এ পদে 
ছিলেন। ১৪ জুন ১৯৪৪ খুশী. কালকাতা 'বিশব- 
বিদ্যালয় তাঁকে ি.এস-স. উপাধিতে ভূষিত 
করে। 'চত্তরঞ্জন সেবাসদন, ক্যান্সার ইনস্টাটিউট, 
ক্যালকাটা মোঁডক্যাল আ্যাসোসিয়েশন, যাদবপুর 
ক্ষা হাসপাতাল প্রভৃতির প্রাতষ্ঠা ব্যাপারে সক্রিয় 
সাহায্য করেন। ১৯৪১ খন. বাঙলার স্টেট মেডি- 
ক্যাল ফ্যাকাল্টর ফেলো এবং ১৯৩৯ ও ১৯৪৪ 
খযী. ইন্ডিয়ান মোডক্যাল কাউীল্সিলের প্রোসডেন্ট 

হন। এছাড়াও দু'বার হীণ্ডিয়ান মোডক্যাল আসো- 
1সয়েশনের প্রোসডেন্ট, ১৯২৪ খশ, বোর্ড অফ 
আকাউল্টসের প্রোসডেন্ট, ১৯৩১-৩২ খ, 
কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র, ১৯৩৩ খুশী. অল 
ইশ্ডয়া লাইসেন্সিয়েট আযাসোসয়েশনের প্রোস- 
ডেন্ট, এবং ১৯৩৪ খুশী. কলিকাতা 'বিশবাবদ্যালয়ের 
সাণ্ডকেটের সদস্য ছিলেন। এর আগে আর. জি. 
কর মৌঁডক্যাল কলেজ প্রাতিষ্ঠাকালে 'তনি প্রধান 
উত্বাবধায়ক 'ছিলেন। ব্যবসায়ী হিসাবেও প্রাতিভার 
ছাপ রেখে গেছেন। শিলং ইলেকট্রিক কোম্পানীর 
প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। জাহাজ, বিমান ও হীব্সিওরেল্স 
বাবসায়ের সঙ্গে যোগ ছিল । স্বাধীনতালাভের পর 
পশ্চিমবঙ্গের রৃপায়ণে তাঁর ব্যান্তত্ব সর্বতোভাবে 
প্রভাব বস্তার করে। জশবদ্দশায় 'তাঁনই ভারতের 

সবশ্রেম্ঠ চিকংসকরুপে স্বীকৃত িলেন। স্বীয় 
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মাতা অঘোরকামনশর নামে পাটনায় একটি নারদ 
শিক্ষামান্দরের প্রাতিষ্ঠা করেন। দুর্গাপুর অণ্লকে 
একাঁট বৃহতৎশিল্প-এলাকায় পাঁরণত করে পাঁশ্চিম- 
বঙ্গের অর্থনোতিক উল্নাতির 'ভাত্ত স্থাপন করেন। 
১৯৬১ থুঈ. প্রজাতন্ত্র 'দবসে তান ্ডারতরত্ব' 
উপাধি-ভূষত হন। মৃত্যুর পর তাঁর ইচ্ছানুসারে 
তাঁর বাসভবনে রোগ-নর্ণয় গবেষণাকেন্দ্র স্থাপিত 
হয়েছে। [৩১৭,১০১৯১৭] 

িধভুষণ বসয (২৭.৫.১৮৭৪ - ৩১১, 
১৯৭২) খুলনা । বর্তমান গোড়ার 
দকে, 'বশেষ করে স্বদেশী যুগে তাঁর অপ্নিবর্ষশ 
লেখনী স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের প্রেরণা 'দয়েছে। 
সাহত্য এবং দেশসেবার জন্য তাঁকে বহু 'নর্যাতন 
সহ্য করতে হয়। ১৯০১৯ খু, পশকার, নামে 
দেশাত্মবোধক উপন্যাস রচনার জন্য ৪ বছর সশ্রম 
কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩০ খুশী. আইন অমান্য 
আন্দোলনেও কারারুদ্ধ থাকেন। তাঁর অসংখ্য 
কাঁবিতা, গ্প ও গান একসময় খুবই জনীপ্রয় 'ছিল। 
প্রধানত স্বাধশনতা আন্দোলন 'নয়েই গঙ্প ও উপ- 
ন্যাস রচনা করেছেন। স্বাধখনতা আন্দোলনের 
গবরুদ্ধবাদী এক এম.এল.এ. পদপ্রার্থী জাঁমদারকে 
ব্যঙ্গ করে “ভোটরঞ্গ” লখে মানহানির দায়ে 
পড়েন। ১৯৯২৮ খডী, পুত্রশোক ভুলতে একমাসে 
৭টি উপন্যাস লিখোছিলেন। হিন্দ ও গুজরাটীতেও 
তাঁর রচনা অনাদত হয়েছে। তাঁর 'অমৃতে গরল" 
উপন্যাসাটি বিশেষ প্রশংসা পেয়েছিল। ১৭ট 
উপন্যাস, ২ট ছোটগল্পের বই, ৮টি নাটক, ৩ট 
প্রবন্ধ-গ্রল্থ, ২টি জীবনী ও কয়েকটি গশখীতকাব্য 
রচনা করেছেন। ৮৬ বছর বয়স পর্যন্ত আবরাম 
লেখে গেছেন। তাঁর রাঁচিত 'বস্তক্ষয়' ও '“মশর- 
কাঁশিম' নাটক দুশট ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত 
করে। তাঁর প্দাদা' নাটক মুকুন্দ দাস আঁভিনয় 
করেন। [১৬,৯১৭] 

1বধূভূষণ ভ্টীচার্য (2 - ২২.৪.১৯৩০) টট্টগ্রাম। 
১৮.৪,৯৯৩০ খী. সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্রগ্রাম 
অস্ত্রাগার আক্রমণে অংশগ্রহণ করেন। ৪ দিন পর 

হয়ে যুদ্ধক্ষেত্েই মারা যান। [৪২,৪৩,৮২] 
বিধ্ভূঘণ সেনগপ্ত ১৮৮৯ -৭.৬.১৯৬৭)। 

১৯০৮ খখ. কাঁলকাতায় এসে 'সাঁট কলেজে ভার্ত 
হন। ১৯১৫ খু, কাঁলকাতা 'বিশ্বাবিদ্যালয় থেকে 
অর্থনীতিতে এম.এ. পাশ করেন। ১৯১৮ খুব, 
“বেঞ্গলণ' পান্রকায় সাংবাদিক-জশীবনের হাতেখাঁড়। 
পরে 'ডেইলশ নিউজ" পাররকায় যোগ দেন। এ 
পাকার প্রেসাট পরে দেশবম্ধ্ চিত্তরঞ্জন কিনে 



1বিধযশেখর ভত্টীচাঘ 

স্বরাজ্য পার্টির "ফরোয়ার্ড" পীত্রকা প্রকাশ করেন। 
এখানে চাকার না পেয়ে পণ্ডিত শ্যামসংন্দর চক্র- 
বতরপর 'সার্ভেন্ট, পল্লিকায় যোগ দেন। এই সময়ে 

রয়টার ও আসোঁসিয়েটেড প্রেস 'সাভে্টি পাত্রকায় 
সংবাদ পাঁরবেশন বন্ধ করলে রাতারাতি একাঁট 
ভারতীয় সংবাদ সরবরাহ প্রাতষ্ঠান পক্র প্রেস অফ 
ইীণ্ডিয়া' গঠিত হয়। প্রথমে 'সার্ভেন্ট, এবং ক্রমে 
অন্যান্য সংবাদপত্র তাদের সঙ্গে সংবাদ-গ্রহণের চুক্তি 
করে। িধুভূষণ এই প্রাতষ্তঠানে যোগ দেন। ১.৯, 
১৯৩৩ খুশী. এই সংস্থার নাম হয় 'ইউনাইটেড 
প্রেস অফ ইন্ডিয়া, । ১৯৫৮ খু, তান এই সংস্থার 
গডরেন্র হন। তান য্স্তপ্রদেশে নিউজ "প্রন্টের 
কারখানা স্থাপন করেছিলেন। [৪,৯১৭] 

বিধুশেখর ভট্টাচার্য শাস্রশ, মহামহোপাধ্যায় 
(১২৮৫-১৩৬৪ ব.) হ'রিশন্দ্রপুর- মালদহ। 

। টোলের ছান্র হিসাবে শিক্ষা শুরু করে 
১৭ বছর বয়সে 'কাব্যতীর্থ হন। এই সময়ে ২টি 
কাব্য-গ্রন্থ রচনা করেন। কাশীতে দর্শনশাস্তু 
অধ্যয়নের সময়ও তাঁর কাব্যরচনা অব্যাহত 'ছিল। 
সেখানে মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র িরোমাণির 
নিকট ন্যায়শাস্ত এবং মহামহোপাধ্যায় স্রক্গণ্য 
শাস্ীর নিকট বেদাল্তশাস্্র অধ্যয়ন শেষ করে 
শামী উপাধি লাভ করেন। ১৩১১ ব. মাঘ মাসে 
শান্তিনিকেতনে যোগ দেন এবং একাঁদক্রমে ৩০ 
বৎসরকাল 'বিশবভারতশতে অধ্যাপনা করেন। রবীন্দ্রু- 
নাথের প্রেরণায় তিনি বৌদ্ধশাস্ত্র ও পালি ভাষার 
চর্চায় ব্রতী হন। বৌদ্ধশাস্দ পর্যালোচনার জন্য 
ফরাসী, জার্মান, তিষ্বতী, চশনা ও ইংরেজশ ভাষা 
অধ্যয়ন করেন। তাঁর রাঁচিত ও সম্পাঁদত গ্রন্থের 
সংখ্যা ১৭টি। তার মধ্যে ৩টি ইংরেজশ ভাষায়। 
গ্র্থগুলিতে ন্যায়, দর্শন, ব্যাকরণ, শব্দকোষ, পাল, 
বৌদ্ধধর্ম-পরিচয় প্রীত নানা বাচিত গবষয়ের সমা- 
বেশ আছে। 'তব্বতী অনুবাদ থেকে লুস্ত সংস্কৃত 
মূজগ্রন্থের পুনর্হদ্ধারের তান পথ-প্রদর্শক। তাঁর 
রচিত ও সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : মধ্যান্ত- 

উপানিষধ (োবম্বাবদ্যাসংগ্রহমালা), 47756011081 
[12000010000 10 07০ 11191817 9০1)09০019 0? 

0412190 ইত্যাদ। ১৯৩৬ খুখ. তান 'মহা- 
মহোপাধ্যায়' উপাধি পান। পরে কাঁলকাতা িশ্ব- 
বিদ্যালয় তাঁকে ডিলিট, এবং ১৯৫৭ খপ. িশব- 
ভারত 'দেশিকোত্বম' উপাধি দেয়। [৩,৩৩,১৩০] 

বিনয়কুমার দাস (৮.১১.১৮৯১ - ২৮.৪. 
১৯৩৫) ব্যাটরা-_হাওড়া। বসম্তকুমার । মাতুলালয় 
মাঁধরামপূর-চাঁষ্বশ পরগনায় জল্ম। খ্যাতনামা 
বৈমানিক ও বাবসার়শ। হাওড়া ব্যাটা স্কুল, দরপন 

[ ৩৪০ ] বিনয়কুমার সরকার 

কলোজয়েট স্কুল এবং আমতার নিকটবর্তী জয়পুর 
স্কুলে পড়েন। ১৫ বছর বয়সে আ্যপকার আন্ড 
কোম্পানীতে শিক্ষানবীশ হিসাবে যোগ দেন। ১৪ 
বছর বয়সে তাঁকে জাহাজের চতুর্থ ইঞ্জনীরু 
করে জাপানে পাঠানো হয়। শক্ষানবীশশ শেন 
করে পাঁচ বছর পর মেসার্স পি. এন. দত্ত আযন্ড 
কোম্পানঈতে চাকার নেন এবং ক্লমে এ কোম্পানশনর 
ফোরম্যান পদে উন্নীত হন। ১৯২১ খু, কোম্পানা 
আঁভজ্তা সণ্ুয়ের জন্য তাঁকে ইংল্যান্ড ও ইউরোপে 
পাঠায়। ১৯২২ খুন, ফিরে এসে কিছুদিন পর 
1নজ প্রাতিষ্ঠত বব. কে. দাস আ্যা্ড কোম্পানখর 
পক্ষ থেকে বি. এন. রেলওয়ের কনক্র্যান্টর হন। 
১৯২৯ খর. তান বেঞ্গল ফ্লাইং ক্লাবের সহায়তায় 
বমানচালনা শিখে ১৯৩০ খখ. পাইলট লাইসেন্স 
পান এবং 'নজেই একখান বিমান কিনে নানা- 
স্থানে ভ্রমণ করেন। ভারতে 'বমান অবতরণের 
উপয্যৃন্ত ক্ষেত্র 'তাঁন অনুসন্ধান করেন এবং প্রধানত 
তাঁরই চেষ্টায় বদারকাশ্রম প্রীতি স্থানে 'বমান 
অবতরণ-ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। বিমান-চালনা-কৌশল 
প্রদর্শন করে তান &টি পদক উপহার পেয়ে- 
িলেন। কিন্তু এক বিমান প্রাতিযোগতায় দমদমের 
সাল্নকটে গৌরণপুর গ্রামে অপর বৈমানক ডি. কে. 
রায়ের গবমানের সঞ্গে তাঁর বিমানের অপ্রত্যাশিত 
সংঘর্ষের ফলে উভয়ে নিহত হন। বেঙ্গল ফ্লাইং 
ব্লাক কোলকাতা ও লগ্ডন), ওয়াই.এম স.এ. 

প্রস্তীতির সঙ্গে যুস্ত এবং হাওড়া ম্যান্ফ্যাকচারার্স 
আসোসিয়েশন, আমেরিকার দি ন্যাশনাল জও- 
গ্রাফক্ সোসাইটি প্রীতির সভ্য ও এইচ. এম. 
আ্যসোঁসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা 'ছিলেন। বহন বিষয়ে 
আভিজ্ঞ ছিলেন। ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই 
তাঁর আধকার ছিল। নানা মাসিক পান্রকায় তাঁর 
রাঁচত প্রবন্ধাঁদ প্রকাশত হত। [১,২৫,২৬] 

1িনস্ককুমার সরকার €(২৬.১২.১৮৮৭ - ২৬. 
১১.১৯৪৯) মালদহ । পৈতৃক 'নবাস সেনাপাঁতি- 
বিক্রমপুর-ঢাকা। সধন্যকুমার। ১৯০১ খপ, 
জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, ১৯০৫ খ্যী. প্রেসি- 
ডেল্সী কলেজ থেকে ঈশান স্কলারাশপ সহ বি.এ. 
ও ১৯০৬ খডশী, এম.এ. পাশ করেন। তান 

ইংরেজ ও বাংলা ছাড়া আরও ৬ট ভাষা জানতেন। 
প্রোসডেন্সী কলেজে তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে 
রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রাধাকুমূদ মুখোপাধ্যায় ও তুলসণ- 
চরণ গোস্বামীর নাম উল্লেখযোগ্য । ছাল্লাবস্থায় 
(১৯০২৯) তিনি “ডন সোসাইটি'তে যোগদান করেন। 
বিদেশে শিক্ষার জন্য সরকারী বৃত্তি ও ডেপৃঁটির 
চাকার পেয়েও তা প্রত্যাখ্যান করে 'তাঁন স্বদেশশ 
আন্দোলনে যোগদান করেন। ৯৯০৭ -৯৯ খপ, 



বিনয়কুমারণী ধর 

এস্ধ্য বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা-পারষদে অধ্যাপনা- 
কালে মালদহে অনেকগ্াল বিদ্যালয় স্থাপন করেন 
এবং জাতীয় 'শিক্ষা-বিষয়ক বহ? গ্রল্থ রচনা করেন। 
ইউরোপীয় প্রখ্যাত লেখকদের কয়েকটি গ্রন্থেরও 
অনুবাদ করেছিলেন। ১৯০৯ খন, এলাহাবাদ 
পাঁণান কার্যালয়ের গবেষক 'ছিলেন। ১৯১৪ খুঈ. 
"থকে ১৯২ খু. তান িব-পর্যটন করেন এবং 
পৃথিবীর 'বাভন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। 
১৯২৬-১৯৪৯ খশ. কাঁলকাতা 'বশ্বাঁবদ্যালয়ের 
অর্থনশীত বিভাগে অধ্যাপক 'ছিলেন। 'তাঁন ধন- 
“বজ্ঞান পাঁরষদের প্রাতিষ্তঠাতা ও “আর্ক উন্নতি 
মাঁসক পান্রকার সম্পাদক 'িলেন। তাঁর রাঁচত 
গুন্থ-সংখ্যা শতাঁধক। উল্লেখযোগ্য গ্রল্থ : পনগ্রো- 
জাতির কর্মবীর', বর্তমান জগৎ ১৩ খন্ড), 'ধন- 
দালতের রূপান্তর”, চঈনা সভ্যতার অ আ ক খ"' 
+€762055 [17019941102 ১০851005 ০16 1715007% 

20118917076 01110111011, 7,0৬০ 117 1711700 

[1161910076১ 000 4৯01016৬617161015 2 172০1 

১0101006", 4১০01101021 771)601195 2110 117501100- 

[1005 06 1105 171770005) “17176 ি01157) 0 

০০75 4১910, ১০০1০910959 01 ০7) 4৯512, 

4১০9০191985 01 7১019012010 47106 1091115 

320108701000 01 1711700 ১০০1০910985”, “৮০০- 

007010 19610010801), 49০০1910985 01 চ২০,০০৪, 

€০0107755 200 171011917 2১10£7553+, “৯1119553 

2190 20৮/29 29 $০0০0181 17200675, ইত্যাদ। 

বিনয়কুমার বিদেশে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামণ 
[বপ্লবীদের নানাভাবে সাহায্য করেন। তাঁর অনুজ 
ধরেন সরকার প্রবাসী বিপ্লবীদের অন্যতম ছিলেন । 
তাছাড়া তাঁর উদ্যোগে বহ্ ছান্র বিদেশে উচ্চাশক্ষা 
লাভ করার বহু সুযোগ পেয়েছে। ১৯৪১৯ খ্ী, 
স্বাধধন ভারতের বাণী প্রচারের জন্য আমোরকা 
সফরকালে তাঁর মৃত্যু হয়। [৩,৫,১০,২৫,২৬, 
১০৮,১২৪] 

1বনয়কুমারশী ধর (নভেম্বর ১৮৭২ -?)। কাশশী- 
চন্দ্র বসু । ডা. ভারতচন্দ্র ধরের সঞ্গে বিবাহ হয় 
(১৩০০ ব.)। বিনয়কুমারীর কবিতা একসময়ে 
'সাহিত্য” 'দাসশ', ভারতণ", প্রদীপ' প্রভাতি পল্লিকায় 
'নয়ামত প্রকাঁশত হত। তাঁর কাঁবিতায় বিষাদের 
সুর পারিস্ফুট। রচিত কাব্যগ্রন্থ : 'নবমুকুল ও 
“নঝর'। ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ খত, ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতা উপলক্ষ্যে 'ভারত বন্দনা কাবতা রচনা 
করোছজেন। 188] 

[বনয়কষ দত্ত (?- ২৪.১.১৯৭৫)। নানা 
বিষয়ে অসামান্য পাশ্ডিত্যের জন্য অনেকে তাঁকে 
শলাঁভং এনসাইক্লোপিডিয়া” আখ্যা দিয়েছিলেন । 

[৩৪১ ] বিনয়কৃফ হস, 

সাংবাদকতায় এবং 'বাভন্ন বিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশনায় 
তাঁর বিশেষ আগ্রহ 'ছল।.দুই সহযোগশী বম্ধুর 
সঙ্গে তাঁর প্রকাশিত 'শতাব্দী গ্রন্থমালা' একসময়ে 
বিদগ্ধ-মহলে প্রশংসত হয়োছল। শবষাণ', 'রুপ 
ও রীতি”, "র্শক' প্রভাতি নানা পত্র-পান্রকার সম্পা- 
দনার সঙ্গে তান যুক্ত 'ছিলেন। নানা বিষয়েই 
তান িখতে পারতেন, কিন্তু লিখতেন বেশীর 
ভাগ অখ্যাতনামা কাগজে । তাঁর একমানর প্রকাশিত 
গ্রন্থ “উনাবংশ শতাব্দীর স্বরৃপ'। প্রবন্ধ রচনা 
অপেক্ষা 'িদ্যা-বিতরণেই তাঁর বেশশ উৎসাহ 'ছিল। 
বহু ববদ্বান প্রবন্ধকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ডক্টরেট-প্রার্থণীকেও 'তাঁন সাহায্য করেছেন। [১৪৯] 
1িনয়কৃফ্ দেব আগস্ট ১৮৬৬ - ১,১২.,৯৯১২) 

শোভাবাজার__কাঁলকাতা। কমলকৃফণ। শোভাবাজার 
রাজপারবারে জন্ম। বাংলা সাঁহত্যের একানষ্ঠ 
সাধক 'বনয়কৃষ্ণ অল্প বয়সেই সাহত্য ও রাজনশীত- 
চর্চা শুরু করেন। ১৮৮১ খডী, শোভাবাজারে 
'বেনেভোলেন্ট সোসাইটি ও ১৮৯৪ খ্যী, স্যার 
রমেশ দত্তের সভাপাতত্বে নিজ বাঁড়তে 'বঙ্গশয় 
সাঁহত্য পারষদ প্রাতম্ঠা করেন। স্যার সংরেন্দ্র- 
নাথের রাজনোতিক শিষ্য ছিলেন। কলিকাতা 'মিউ- 
দনাসপ্যাল বল ১৮৯৭-এর প্রাতবাদে আগস্ট 
১৮৯৮ থেকে অন্যাম্ঠত 'বাভন্ন সভায় সভাপাতত্ব 
করেন। লর্ড কাজনের দঢ়তায় এই বল আ্যান্ত-এ 
পাঁরণত হলে স্যার সুরেন্দ্রনাথ, বিনয়কৃফ প্রমুখ 

২৮ জন কাউন্সিলর পদত্যাগ করেন। বিবাহে 
সম্মৃতিদানের বয়স-সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি রক্ষণ- 
শখল ধর্মমতের পাঁরচয় দেন। ১৮৯২ খু, তান 
ইশন্ডয়ান আসোঁসিয়েশনে যোগ দেন এবং তার 
সভাপাঁতি হন। বঞ্চাভশ্গ-রোধ আন্দোলনের সময় 
রাজনীতি থেকে অবসর নেন। ১৯০২ খ্যশ. 
'কাইজার-ই-ীহন্দ, ১৮৯৫ খপ. 'রাজা' এবং সম্রাট 
ধবর্ধনা ও মার্ত নির্মাণ তহবিলে অর্থসাহায্য 

করে ১৯১০ খা. "রাজা বাহাদুর” উপাধি পান। 
বহু জনাহতকর প্রাতষ্ঠানের সঙ্গে যয্ত 1ছলেন। 
রাঁচিত গ্রন্থ : 12211]5 নি1900% নন (০%/11 

০ 08100109, পপণ্ুপুহ্প' প্রভীতি। তাঁর স্ব 
জ্যোতিষ্মতশ (প্রসন্বকুমার সর্বাধকারীর কন্যা) 
ভাল বাংলা ও ইংরেজী জানতেন এবং বাংলায় 
কাঁবতা রচনা করতেন। 1[১,৭,৮,২৫,২৬,৯১৬] 

[িবনয়কষ বস ০১১.৯,১৯০৮ - ৯৩,৯১২, 
১৯৩০) রলাউতভোগ--ঢাকা। রেবতীমোহন। কাঁল- 

কাতা রাইটার্স বাজ্ডংস-এর 'আলন্দ যুদ্ধের বার" 

ল্লয়শর নেতা । তানি ঢাকার বিপ্লবী নেতা হেমচল্দু 
ঘোষের প্রভাবে তাঁর গৃপ্ত দল ন্যাম্ত সম্ঘোর 
সম্পো যুক্ত হন। সঞ্যঘের মৃখপর “বেপ গ্রুপের 



গবনয়তোষ ভ্্রীচার্য 

সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল এবং ১৯২৮ খু, গঠিত 
বেঙ্গল ভলাশ্টিয়ার্স-এ বেণু গ্রুপের অন্যদের 
সঙ্গে তিনিও যোগ দিয়ে ঢাকায় বি.ভি. দলের 
এক দঢ় সংগঠন গড়ে তোলেন। ঢাকা মিডফোর্ড 
মোৌডক্যাল স্কুলে ডান্তারী পড়ার সময় ২৯.৮. 
১৯৩০ খপ. তিনি ঢাকার কুখ্যাত পীলস আফসার 
লোম্যানকে হত্যার পর আত্মগোপন করেন। পরে 
তাঁর ওপর কারাধ্যক্ষ সম্পসন ও স্বরাষ্ট্র সাঁচব 
মারকে হত্যা করবার দায়িত্ব পড়ে। দলনেতার 
দেশে দশনেশ ও বাদল গুপ্তকে নিয়ে তিনি 
৮.১২.১৯১৩০ খুশী, রাইটার্স বিল্ডংস-এ গিয়ে 
1সম্পসন্নকে হত্যা করেন। পুলিস তাঁদের বেম্টন 
করলে তাঁরা ধরা না দিয়ে রিভলভার হাতে লড়াই 
চালিয়ে যান। গুলি ফুরিয়ে এলে তিনজনেই উগ্র 
বিষ খেয়ে ও নিজেদের মাথায় গুল করে প্রাণ 
বিসর্জনের চেষ্টা করেন। বাদল ঘটনাস্থলেই মারা 
যান এবং বনয় ও দশীনেশকে আহত অবস্থায় 
হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসাধীন 
অবস্থায় বিনয় মাথার ব্যান্ডেজ আলগা করে ক্ষত- 

স্থানে আঙুল চালিয়ে ক্ষত 'ীবষান্ত করে তোলেন। 
এভাবে ৫& 'দিন পরে তান মৃত্যুবরণ করেন। 
অস্পোপচার ও চিকিৎসার ফলে দীনেশ সস্থ হয়ে 
উঠলে বিচারে তাঁর ফাঁস হয়। বর্তমানে রাইটার্স 
বাজ্ডংসৃ-এর সম্মুখস্থ দীঘি ও বাগান স্বাধীনতা 
যুদ্ধের এই বশরব্রয়ীর নামা্কত। [৩,১০,৪২, 
৪৩,৮২,৯৭,১২৪] 

গধনয়তোষ ভ্ষ্টীচার্য (৬.১,১৮৯৭ - ২২.৬, 
১৯৬৪) নৈহাঁটি--চাব্বশ পরগনা । মহামহোপাধ্যায় 
হরপ্রসাদ শাস্মশ। কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
এম.এ. পাশ করেন এবং বৌদ্ধ মৃর্ততত সম্বন্ধে 
গবেষণামূলক নিবন্ধ রচনা করে ঢাকা 'বশ্বাবদ্যালয় 
থেকে ি-এইচ.ড, উপাধি পান। ১৯২৪ খঃখ. 
তিনি বরোদা রাজ্যের সংস্কৃত গ্রন্থাগারের গ্রল্থা- 
গারিক ও 'গ্লাইকোয়াড় ওারয়েন্টাল 1সারজ' গ্রম্থ- 
মালার সাধারণ সম্পাদকরূপে কাজে যোগ দেন। 
তাঁর চেষ্টায় এবং বরোদা-রাজের বদান্যতায় এই 
গ্রচ্থাগারটি একটি প্রাচ্যবিদ্যা গবেষণাকেন্দ্রে পারণত 
হয় ১৯২৬)। ১৯৫২ খু, 'তীন অবসর-গ্রহণ 
করেন। এই সময়ের মধ্যে গ্রজ্থমালার সম্পাদকরূপে 
৮০ দুর্লভ সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদনা করে প্রকাশ 
করেন। বরোদা-রাজ তাঁকে শ্রাজ্যরত্া' ও ্জ্ঞান- 
জ্যোতি' উপাঁধতে ভূষিত করেন। রচিত উল্লেখ- 
যোগ গ্রল্থ : 21610৬125০0 [03120 90001)85 

10020878015, 'ঞ0 110800065110177 0০0 80৫. 

পথ 19906571310) 9900098 19519 €2 
৬০15), 3155 98128] 18100 প্ি০ ৯2118 

[৩৪২ ] 1বিনয়েল্দ্রনাথ সেন 

2192. 01107, 19210179578 09892155 9880- 

5817£2079,1121102 03 ৯০15), বৌদ্ধ দেব- 

দেব", প্রভাতি । [৯৩২] 
বিনয়ডুষণ ঘোষ (১৯০৫ - ২৭,১০,১৯৭১) 

বাঁরশাল। 'ব, ব. ঘোষ নামে সমাঁধক পাঁরাটিত 
ছলেন। ভারতের শিজ্প-পুনগরঠিন কর্পোরেশন এবং 
ধস.এম.ডি.এ.'র চেয়ারম্যান বিনয়ভূষণ পশ্চিমবঙ্গ 
রাজ্যপালের প্রান্তন মুখ্য উপদেষ্টা ছিলেন। নানা 
গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে আঁধামন্ঠিত থাকার পরে 
তান অবসর-গ্রহণ করেন ও কাঁলকাতা পোর্ট 
কাঁমশনার্সএর চেয়ারম্যান নিষুন্ত হন। ১৯৭০ 
থু. রাজ্যপালের মৃখ্য উপদেন্টা হয়ে বংসরকাল 
রাজ্য প্রশাসনে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। প্রধানত 
তাঁরই চেষ্টায় কলিকাতা মেট্রোপালটান উন্নয়ন 
কর্তৃপক্ষ ঁস.এমণড.এ.) এবং শিল্প-পুনগঠিন 
কর্পোরেশন আই.আরশস.) স্থাঁপত হয়। ১৯৭০ 
খুখ. কাঁলকাতায় পণ্য প্রবেশ কর ছেঁঙ্গি) প্রবর্তনে 
এবং পশ্চিমবগ্গ ও কাঁলকাতার উত্নয়নে কেন্দ্রীয় 
সাহায্য আদায়ের ব্যাপারেও তাঁর সাক্কয় সহযোগিতা 
বশেষ স্মরণশয়। [১৬,১৯৭] 

[বনয়ডূষণ দত্ত । 'ত্রপুরা। বিপ্লবী কার্যকলাপে 
অংশগ্রহণ করেন। ত্রিপুরার জেলাশাসক 'স্টিভেন্সের 
হত্যার ব্যাপারে বন্দী হন এবং পুঁলসের অমানীষক 

যান। [৪২] 
বিনয়েন্্নাথ দেন (২৫.৯.১৮৬৮ - ১২:৪. 

১৯৩৭)। মধুসূদন। ১৮৮৯ খ্ী, হীতহাসে ও 
১৮১৯০ খু, দর্শনশাস্ত্রে এম.এ. পাশ করে তান 
প্রথমে বহরমপুর কলোজয়েট স্কুলের প্রধান 'শক্ষক 
হন। ১৮৯১ খুশী, ভাগলপুরের তেজনারায়ণ 
জুবলী কলেজের অধ্যাপক হন। ১৮৯৩ খশ, 
প্রোসডেন্সী কলেজে অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। 
অল্প বয়স থেকেই কেশবচন্দ্রের অনুগামী ছিলেন 
এবং তাঁর আদর্শে প্রার্থনাসভা প্রাতিষ্ঠা করেন। 
তাঁর দুই সহযোগী ছিলেন প্রমথলাল সেন ও 
মোহতচন্দ্র সেন। ভাই প্রতাপচন্দ্র ও কৃফবিহারী 
সেনের নেতৃত্বে এই তিন বন্ধু নবাঁবধান ত্রাঙ্মসমাজের 
যাবতপয় আন্দোলন চালাতেন । ১৮৯৭ খু, তানি 
হ্যারসন রোডে “ফ্রেটারনাল হোম" নামে ছাত্রাবাস 
প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজ তত্তাবধানে তার পাঁর- 
চালনা ও ছারদের 'নিয়ে প্রার্থনা, আলোচনা এবং 
দুঃস্থ ও পশীড়তদের সেবাকার্য চালাতে থাকেন। 
১৮৯৮ খুখ. কাঁলকাতায় প্লেগ দেখা দলে 'তাঁন 
ফ্রেটারনাল 



বিনোদচন্দ্' চক্রবতশ 

আচার্ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের নাম উল্লেখযোগ্য। ভাই 
প্রতাপচন্দ্রের সহকার্মরূপে “£০৮০৪0061) & [2205 

016191100 সংস্থার ও 115615005 870062002 

5০০৪৮-র সভাপাত হন। ১৯০৫ খশ. ব্রাহ্ম- 

সমাজের প্রাতিনিধি হয়ে আন্তর্জাতিক উদার- 
ধর্মাবলম্বীদের সম্মেলনে জেনেভায় ও পরে আমে- 
'রকায় যান। ১৯০৬ খড. দেশে 5 বহুকাল 
কলকাতা কলেজসমূহের 
পারদর্শক ও ক্যালকাটা ইউনিট ইনস্ট- 
[টিউটের সম্পাদক 'ছিলেন। ১৯০৬ খু. ব্রাহ্ম 
বালকবালকাদের নতি "বিদ্যালয় প্রাতম্ঠা করেন ও 
পত়ী শকুন্তলা দেবীর সাহায্যে 'বিদ্যালয়াট পাঁর- 
চালনা করেন। তা ছাড়া তান নিজে ব্রক্গাবিদ্যালয়, 
নতি বিদ্যালয়, শ্রমজীবী বিদ্যালয়, ভিক্টোরিয়া 
ইনস্টাটউশন প্রভৃতির কাজ দক্ষতার সঙ্গে চালা- 
(তন। ১৯০৯ খু, লাহোরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় 

একে*্বরবাদী সম্মেলনের তিনি সভাপাঁত ছিলেন। 
তাঁর রাঁচত গ্রল্থ ও প্রবন্ধাবলশী : 05 ৮১)11070 
খ.5০087655 2100 72:552%8+, +1705 [11051120002 

10591,  'আরাতি”, গীতা অধ্যয়ন, প্রভাঁতি। 
[১,৩,৬,৮২] 

চক্রবর্তী (১৯০১ - ২৫.৪.১৯৭৩) 

ময়মনাসংহ পের্ববঙ্গ)। প্রবীণ বিপ্লবী । অল্প 
বয়সেই তান যুগান্তর দলে যোগ দেন। পরে 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের 
ঘনিষ্ঠ সহযোগে দেশের কাজে অনেকবার কারা- 
বরণ করেন। অবিভন্ত বাঙলার আইন সভার সদস্য 
ও বহুদিন 'নাঁখল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য 
ছিলেন। দেশাঁবভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তানে 
তাঁকে কয়েক বছর বন্দী জীবন কাটাতে হয়োছিল। 
মুক্তিলাভের পর পাকিস্তান গণ-পাঁরষদের সদস্য 
হন। কলিকাতা সংগ্রামী 'বপ্লবী সাঁমাতর সভা- 
পাত 'ছিলেন। 1১৯৬] 

িবনোদচল্দ্র নর, স্যার (?-জুলাই ১৯৩০) 
রাজারহাট-বিফৃপুর- চব্বিশ পরগনা! বিচারপাঁতি 
স্যার রমেশচল্দ্র। এদেশে এবং ইংল্যান্ডে উচ্চশিক্ষা- 
প্রাপ্ত হয়ে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় 
শুর করেন এবং অসাধারণ কাতিত্বের পরিচয় 'দয়ে 
১৯০৯ খ্শী. হাইকোর্টের স্ট্যান্ডিং কাউল্সেল হন। 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সতশর্থ। কিছুদিন আযাড- 
ভোকেট-জেনারেল এবং কয়েক বছর বাগুলা সরকারের 

শাসন পাঁরষদের সদস্য ছিলেন। ১৯২৯ খুশ. 
ইংল্যান্ডের 'প্রাভি কাউন্সিলের অন্যতম 'বিচারপাতি 
নিষুক্ত হয়ে এক বছর মার এ পদে থাকবার পর 
ইংল্যাপ্ডেই মারা যান। স্যার প্রভাসচন্দ্র তাঁর কানিষ্ঠ 
সহোদর । 1৯] 

[৩৪৩ ] ?বনোদনদ দাসণ 

[বিনোদ ধাড়া। বগড়া_মোঁদনশপুর। পূর্ণ চল্দর। 
বর্তমান শতাব্দীর বাল্রা-জগতের প্রখ্যাত সঞ্গাখত- 
[শল্পী। বাল্যকাল থেকেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গত শিক্ষা 
শুরু করেন। জমুরুদ্দীন খাঁ দৌলতরাম ও 
সতীশচন্দ্র ঘোষ তাঁর সঙ্গশীতগৃরু 'ছিলেন। পরে 
তান যান্লার জগতে চলে আসেন। মথুর সাহার 
দলে প্রথমে গাইয়ে [হিসাবে যোগ 1দয়ে ক্রমে আঁভনয়- 
শিল্পী 'হসাবে খ্যাত হন। পরবর্তি কালে গ্র্যান্ড 
বীণাপাঁণি অপেরা, ভাণ্ডারী অপেরা ও আরও বহু 
অপেরায় সঙ্গীত-শল্পী হসাবে সুনাম অর্জন 
করেন। [১৪৯] 

1বনোদনশ দাসশী (১৮৬৩ -ফেব্রুয়ারী ৯৯৪২) 
কাঁলকাতা। খ্যাতনাম্নী নাট্যাভিনেত্রী। শৈশবে 
ববাহ হলেও *বশুরবাড়ী যান নি। দারদ্রোর জনা 
অল্প বয়সেই সাধারণ রগ্গালয়ে যোগ দেন। িসেম্বর 
১৮৭৪ খু. গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে 'শ্ুসংহার, 
নাটকে একাঁট পারিচারিকার ভূমিকায় আভনয় করেন। 
পরবতশ নাটকে নাঁয়কার ভূমিকা পেয়ে খ্যাতনাম্নী 
হন। ১৮৭৫ খুখ. গ্রেট ন্যাশনাল দলের সঙ্গে 
ভারতভ্রমণে গিয়ে অভিনয় করেন ও বহু রোমাণ্ুকর 
আভক্কঞতা লাভ করেন। ১৮৭৭ খুশ. কয়েক মাসের 
জন্য বেগ্গল িয়েটারে যোগ দেন। এ বছরই 
'গারশচন্দ্রের অনুরোধে ন্যাশনাল থিয়েটারে এসে 
তাঁর শিক্ষায়, যয়ে এবং স্বশয় প্রাতভার সংযোগে 
বাঙলা তথা ভারতের শ্রেষ্ঠ মণ্চাঁভিনেরশরূপে খ্যাত 
হন। মণ্চের প্রাতি অনুরাগের জন্য বহুবার অন্য 
স্থান থেকে প্রস্তাঁবত বিপুল অক্কের অর্থের 
প্রলোভন সংবরণ করেন। তাঁর এই নিঃস্বার্থ ত্যাগের 
ফলেই ষ্টার থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। 'কিল্তু 
১২ বছর সাফল্যের সঙ্গে আঁভিনয় করে খ্যাতির 
শিখরে থেকেই সহকর্মীদের আঁবচারে এবং অন্যান্য 
নানা কারণে ১৮৮৬ খুশী, আভিনয়-জীবন থেকে 
তান অবসর নেন। জশবনে অনেক দুঃখ ও শোক 
পেয়েছেন। সেসব কথা তাঁর রাঁচত "আমার কথা, 
ও “আমার অভিনেরশ জশবন, গ্রন্থে বার্ণতি আছে। 
সাহতা-রচনায়ও তাঁর দক্ষতা 'ছিল। রচিত অন্যান্য 
গ্রন্থ : “বাসনা” কোব্যগ্রল্থ), ও “কনক ও নাঁলনখ' 
কোহিনশ-কাব্য)। ৫০টি নাটকে ৬ণ০টর আঁধক 
চারঘে আভিনয় করেছেন। পন্ন-পান্কায় ক্াওয়ার 
অফ দি নেঁটিভ স্টেজ”, প্রাইমা ডোনা অফ দি 
বেঞ্গলণ স্টেজ উপাধি পেয়েছেন। বাঁঞ্কিচন্দর 



বন্ধ্যবাসিনশ চোধ্/)রানশ 

ভূমিকায় তান যুগান্তকারী আঁভনয়-নৈপুণ্যের 
পরিচয় দেন এবং শ্লীরামকফদেবের আশীবাদ-ধন্য 
হন। [৩৬৯] 

বিচ চৌধ্রানী। গাভা- বাঁরশাল। 
ঈশানচন্দ্র। স্বামী ময়মনাসংহ- সন্তোষের জামদার 
দবারকানাথ রায়চৌধুরী । অজ্প বয়সে স্বামীর 
মৃত্যুর পর ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে জামদারণ 
পারচালনার ভার পেয়ে জমিদারীর প্রভূত উন্নতি 
বরেন। 'তাঁন 'শাক্ষতা, দানশশীলা ও ধর্মানুরাগিণণ 
িলেন। বহু দরিদ্র ছান্রকে মাঁসক সাহাধ্য দিতেন। 
টাঙ্গাইলে বিন্ধ্যবাঁসনধ উচ্চ ইংরেজী বালক ও 
বালিকা বিদ্যালয় এবং সন্তোবে 'ধর্ম বিতরণী, 
নামে হরিসভা প্রাতষ্ঞা করেন। টাগ্গাইলে তান 
স্বামীর প্রাতম্ঠিত দ্বারকানাথ হাসপাতালের বাঁড় 
পাকা করে দেন। তা ছাড়া সন্তোষে একটি বাঁড় 
ও তার প্রান্তে মান্দর নির্মাণ করে "বারকানাথ' 
নামে শিবমার্ত ও পবন্ধ্যবাসনী, বিগ্রহ প্রাতষ্ঠা 
করেন। ঠাকুরবাঁড়তে একটি আতাঁথশালাও স্থাপন 
করোছিলেন। তাঁর পৃনুত্র প্রমথনাথ ও স্যার মল্মথনাথ 
দু'জনেই স্বনামখ্যাত। [৯] 

বাঁপনকৃষ্ণ বস, স্যার 0১৮৫১ - আগস্ট ৯৯৩৩) 
কাঁলকাতা। মেস্ট্রেপালটান ইন:স্টাটউশন থেকে 
প্রবেশিকা এবং প্রেসিডেল্সী কলেজ থেকে ১৮৭২ 
খ্ী, এম.এ. এবং ব,.এল. পাশ করে 
হাইকোর্টে কিছুদন ওকালাতি করার পর প্রধান 
শিক্ষকের পদ নিয়ে জহ্বলপুর যান। ১৮৭৪ খুশী. 
জব্বলপুর থেকে নাগপুর আসেন এবং পুনরায় 
ওকালাত শুরু করেন। ১৮৮৫ খখ. স্মলকজ- 
কোর্টের অস্থায়ী 'বিচারপাঁতি, তিন বছর পর ১৮৮৮ 
খুশী. নাগপুর গভরন্নমেন্টের আডভোকেট এবং 
১৮৯১৯ খত, ইম্পারয়্যাল লোৌজসলোটভ কাউ- 
'্সলের বেসরকারী সদস্য হন। তান নাগপুর 
মিউনাসপ্যালাটির সেক্রেটারী, ভারতীয় দুভিক্ষি 
কাঁমশনের একমাত্র ভারতীয় সদস্য এবং আরও বহু 
জনাহতকর প্রাতষ্ঠানের সদস্য ছলেন। ১৯২৩ খুখ. 
নাগপুর 'বিশ্বাবদ্যালয় তাঁরই প্রচেষ্টায় প্রাতাষ্ঠত 
হয়। ১৯২৯ খু, পর্য্ত তিনি এ বশ্বাবদ্যালয়ের 
প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলর 'ছিলেন। কাঁলকাতা িশব- 
বিদ্যালয়েও তান বহু অর্থ দান করেছেন। অমৃত- 
বাজার পাত্রকায় দাক্ষিণাত্যের জনসাধারণের দারিদ্র 
ও ভূমি-রাজস্ব বিষয়ে তান বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। 
জ্যোতিষশাস্ঘেও তাঁর অনুরাগ ছিল। ১৯২৭ খখ. 
এ পাত্রকায় নক্ষত্রমশ্ডল সম্বন্ধে তাঁর শেষ প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়। কাঁলকাতায় মৃতুযু। [১,৬] 

গবাপনচল্দ দান ১৯০৬ :- ১৩.৮.১৯৬৯) 
জাঁমদার গোৌরীপৃর-অয়মনাসিংহ। 

[ ৩88 ] 1বাঁপনচন্দ্র পাল 

ব্রজেন্দ্রীকশোর রায়চৌধুরীর সঙ্গে ওস্তাদ এনায়েত 
খায়ের কাছে কিশোর বয়স থেকে সেতারে তালিম 
নেন। পরে ওস্তাদ কেন্টগোপপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
ওস্তাদ দবীর খাঁ সাহেবের কাছে খেয়াল শেখেন। 
২০/২৫& বছর বয়স থেকে সারা ভারতের নানা 
স্থানে রাজা-জামদারের বাড়তে 'বাভল্ন সঙ্গীত 
অনুষ্ঠানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও সেতার বাজনা পাঁর- 
বেশন করে সুনাম অজন করেন। কলকাতা ও 
ঢাকা থেকে আকাশবাণীর শিল্পী 'হসাবে অনু- 
“টানে 'নয়ামত অংশগ্রহণ করতেন। দেশাঁবভাগের 
পর পাকিস্তানে থাকতেন। আজনবন প্রাচুষের 
মধ্যে থেকে জবনের শেষাঁদনে নিঃস্ব অবস্থায় বিনা 
াকিৎসায় ক্যান্সার রোগে মারা যান। [১৭] 

1বাঁপনচন্দ্র পাল (৭.১১.১৮৫৮ - ২০.৫, 
১৯৩২) পৈল- শ্্রীহট্র। রামচন্দ্র । প্রাসদ্ধ দেশনেতা 

ও ধবাঁশস্ট বন্তা। প্রথমে শ্্রীহট্র শহরে একজন 
মৌলভীর কাছে ও পরে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে 
পড়েন। ১৮৭৪ খী. হিন্দু বিদ্যালয় থেকে প্রবে- 
শকা পাশ করে কাঁলকাতার প্রোসডেন্সশ কলেজে 
তন বছর পড়ে ছান্রজগীবন শেষ করেন। কাঁলকাতায় 
ছাব্রাবস্থায় ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করতেন এবং 
১৮৭৭ খীী, শবনাথ শাস্তীর প্রেরণায় ব্রাহ্গধর্ম 
গ্রহণ করে ত্যাজ্যপন্তর হন। ১৮৭৯ খী. কটকের 
একাট স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কাজ গ্রহণ করেন। 
কিছুকাল পরে এখানে মতদ্বৈধ হওয়ায় চাকার 
ছেড়ে দেন। পরে শ্্রীহট্ট, কলিকাতা, বাগ্গালোর 
প্রভাতি স্থানে শিক্ষকতা করেন। ডিসেম্বর ১৯৮৮১ 
খুশী. বোম্বাইয়ে এক ব্রাহ্মণ বাল-বিধবাকে ব্রাহ্মমতে 
1ববাহ করেন। বাষ্গালোর থেকে কাঁলকাতা ফেরার 
সময় দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের সম্গো য্ত 
হন। ১৮৮৭ খুশী. মাদ্রুাজে অন্ষ্ঠত জাতীয় মহা- 
সামাতর তৃতীয় আঁধবেশনে প্রাতীনাঁধ হিসাবে 
উপাস্থত থেকে অস্ত আইন প্রত্যাহারের দাঁব 
সমর্থন করে বন্তৃতা করেন। ১৮৯৮ খ্যী. বৃত্ত 
পেয়ে তুলনামূলক ধর্মতত্ত পড়ার জন্য বিলাত 
গিয়ে এক বছর অক্সফোর্ডে কাঁটয়ে ইংল্যান্ড, ফ্রাল্স 
ও আমৌরকায় বন্তৃতা দিতে যান। ভারতে 'ফরে 
১২.৮,১৯০১ খুশী, পনউ হীণ্ডিয়া নামে সা্তাহক 
ইংরেজশ পান্নকা প্রকাশ করেন। ১৯০৫ খপ. 

বন্তৃতা দেন। তিনি আসামের চা-বাগানের কুলশীদের 
?নপণড়নের প্রাতবাদে প্রবন্ধ লিখে এবং অত্যাচার 
সাহেবদের বিরুদ্ধে মামলা করে ১৯০২ খ-শ. আসাম 
থেকে বাঁহচ্কৃত হন। ৬.৮.,৯১৯০৬ খুশ. ইংরেজশ 
দৈনিক 'বন্দেমাতরম- পা্রকা্টি প্রকাশিত হলে 



[বাপনাবহারশী গঞ্গোপাধ্যায় 

প্রথম সম্পাদক হন 'বাঁপনচন্দ্র পাল। এরপর সম্পা- 
দক হন শ্রীঅরাবন্দ। সুবোধচন্দ্র মাল্লক, হরিদাস 
হালদার, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, চিত্তরজন দাশ, 
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ ব্যান্তরা পান্রকাটির সঙ্গে 
যুস্ত ছিলেন। কাগজের 'শরোনামায় লেখা হলো 
17019, 107 118018151 অরাবন্দ ঘোষের সঙ্গে 

মতানৈক্য হওয়ায় কাগজ ছেড়ে দিলেও বোমার 
মামলায় অরাঁবন্দ গ্রেপ্তার হলে 'বাঁপনচন্দ্র পুনর্বার 
সম্পাদক হন। অরাবিন্দের মামলায় সাক্ষ্যদান করতে 
অস্বীকার করে কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯০৮ 
খী., দ্বিতীয়বার বিলাত যান। ইংল্যান্ডে স্বরাজ, 
নামে সাপ্তাহিক পাল্লকায় 'বাঙলাদেশে বোমার 
'নদান, প্রবন্ধ লেখার জন্য কারাদণ্ড হয়। ১৯১৯ 

খশ, তৃতীয়বার 'বলাত যান। রাজনৌতিক জীবনে 
লালা লাজপৎ রায় ও লোকমান্য তিলকের অনুগাষণ 
এবং চরমপন্থী 'লাল-বাল-পালে'র অন্যতম 'ছলেন 
'বাপনচন্দ্ু পাল। লোকমান্য তিলকের প্বায়ত্তশাসন, 
আন্দোলনের একজন প্রধান সহায়ক 'ছিলেন। 
১৯০৫ খু. ইংল্যাণ্ডের রাজকুমারের সংবর্ধনা সভা, 
'মউনাসিপ্যালাট, জেলা বোর্ড প্রাদোশক ও 
কেন্দ্রীয় সভা ত্যাগ করবার পরামর্শ দয়োছলেন। 
১৯২১ খশী. গান্ধীজাঁ প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দো- 
লনের বিরোধিতা করে নিন্দিত হন এবং সাক্রিয় 
রাজনীতি থেকে অবসর নেন। স্ী-পুরুষের 
সমানাধকারে বিশবাসশ এবং স্তীশিক্ষা' ও জাতীয় 
শিক্ষায় উৎসাহী ছিলেন । প্রথম মহাযুদ্ধের সময় 
চরমপল্থ সংগ্রামের পথ পাঁরত্যাগ করে আযান 
বেশান্তের "হোমর্ল-আন্দোলন-এ সহযোগতা 
করেন। চিদম্বরণ 'পিল্লাই তাঁকে "স্বাধীনতার 'সংহ, 
বলে আভাহিত করেছিলেন । ১৯০৪ খী, বোম্বাইয়ে 
কংগ্লেস আধবেশনে সভাপাঁতত্ব করেন। উপরোন্ত 
পাল্রকাগুি ছাড়া 'পাঁরদর্শক', শদ 'হন্দু 'রিভিউ', 
শদ ডেমোক্ল্যাট', “দ ইন্ডিপেন্ডেন্ট" প্রভৃতির সম্পা- 
পক দিছিলেন। রাঁচত গ্রন্থ : ণশোভনা', “ভারত 
সীমান্তে রুশ”, “মহারাণী [ভিক্টোরিয়ার জশবনশ” 
জেলের খাতা", 01201917 টি 90017211517 এও 
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ভোগা, 5000825 06 12118011517 প্রভীত। শেষ- 

জশবনৈ আর্থিক অনটনে কষ্ট পেয়েছেন। 1১,৭, 
৮,১০,২৫,২৬,৫৪,৯২] 

গঙ্গোপাধ্যায় (৫.১১.১৮৮৭ - 
১৪-১০,১৯৬৪) হাঁজশহর--চকব্বিশ পরগনা । 
অক্ষয়নাথ। মাতৃলালয় বাণাণ্ডায় জল্ম। বারন 
ঘোষ ও রাসাবহারট বসুর সহকার্মরূপে বৈস্লাবক 

[589৬ ] [বাপনাবছারী ঘোখ 

ব্রতে দশক্ষা গ্রহণ করেন। মুরারিপূকুর, আঁড়য়াদহ 
প্রভৃতি বিপ্লবী কেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ 
ছিল। বিপ্লবের আঁদযুগে যে কয়েকাট সাঁমতি 
ছিল তার মধ্যে তাঁর 'আত্মোন্নাতি সমাত' অন্যতম 
প্রধান। তাঁর উদ্যোগে নিজ দলের ' যেগান্তর 
সামাতর একটি শাখা) সাহায্যে ১৯১৪ খুশী, রডা 
কোম্পানীর মশার পিস্তল অপহরণ করা হয়। 
১৯১৫ খু, যুগান্তর সমিতি কর্তৃক বার্ড কোম্পা- 
নীর গাড়ী লৃণ্ঠনের ব্যাপারে ও বোলয়াঘাটার 
এক চাউল 'ব্যবসায়শর আঁফসে ডাকাতিতে 'তাঁন 
যতখন্দ্রনাথের সাহায্যকারী ছিলেন। তাঁর পার- 
চালনায় আঁড়য়াদহে ও আগরপাড়ায় দু”ট ডাকাতি 
হয়। দিবতীয়াঁটতে 'তাঁন স্বয়ং একাঁট 'রভলভারসহ 
গ্রেপ্তার হন। ১৯২১ খী, তিনি কংগ্রেস আন্দো- 
লনে যোগ দেন। ১৯৩০ খা, বঙ্গীয় প্রাদোশক 

ংগ্রেস সম্মেলনে সভাপাতত্ব করেন। ১৯৪২ খপ. 
'ভারত-ছাড়"' আন্দোলনেও যোগ দেন। জীবনের 
প্রায় ২৪ বছর মান্দালয়, রেঙ্গুন, আলশপুর প্রভাতি 
কারাগারে বন্দী ছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার আগে 
থেকেই শ্রীমক আন্দোলনের সঙ্গে যুস্ত হন। ন্যাশ- 
নাল ট্রেড ইউীনিয়ন কংগ্রেস প্রাতষ্ঠার পর 'তাঁন 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক সংগঠনের সহ-সভাপতি হয়ে- 
ছিলেন। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে বীজপুর কেন্দ্র 
থেকে 'নর্বাচিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ াবধানসভার সদস্য 
হন। [৩১০,৫৪৪] 

বাপনাবহারশ গুপ্ত (১৮৭৫ - ১৯৩৬) কলি- 
কাতা। কেদারনাথ। মাঁণরামপুর স্কুলে শিক্ষা- 
লাভ করেন। ১৮৯৫ খু, প্পিপন কলেজ থেকে 
ইংরেজী সাঁহত্য ও ইতিহাসে ডাবৃল অনার্স নিয়ে 
বি.এ. পাশ করেন এবং মেট্রোপালিটান ইনৃষ্ট- 
টিউশনে অধ্যাপনায় বলত হন। অধ্যাপনার সময়েই 
ডেপুটি ম্যাঁজস্ট্রেটীশপ পরশক্ষা পাশ করেন। কিন্তু 
সরকারী চাকরি গ্রহণ করেন নি। ১৮৯৯ খ্ী, 
ইংরেজ সাহত্যে ও হাতহাসে এম.এ. পাশ করে 
শ্রীহট মূরারচাঁদ কলেজের অধাচক্ষ হন। পরে ১৯০৬ 
খুশ, থেকে রিপন কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপকের 
কাজ করেন। সাহতাক ও সমালোচক হিসাবে 
তাঁর খ্যাতি ছিল । "ভারতবর্ষ", মানস ও মর্মবাণণ', 

'সবৃজপন' প্রভৃতি মাসিক পাতিকায় নিয়ামত প্রবন্ধ 
লিখতেন “বাবধ প্রসঙ্গ ও "পুরাতন প্রসঙ্গ” তাঁর 
রচিত দুপট মূল্যবান গ্রল্থ। [১,৪৫] 

বাপিনাবহারী ঘোষ (১৮৭১ - ১৯৯৩৪) বান্দ- 
পুর_ চব্বিশ পরগনা । হশরালাল। জাঁমদার বংশে 
জল্ম। সরকার কাজে ভারতের নানা অণ্চলে কাটান। 
১৯২৭ খুশি. অবসর নিয়ে স্বগ্রামে পিতৃ-প্রীতিঙ্িত 
বঞ্গাবিদ্যালয়কে অবৈতাঁনক প্রার্থামক বিদ্যালয়ে 



গবাপিনাবহারণী ঘোষ 

পারণত করে তার পাঁরচালন-ভার গ্রহণ করেন। 
তিনি দরিদ্র নারায়ণ ভাণ্ডার, বঙ্গীয় সদগোপ 

টি ইয়ঘমেনস- ইন্স্টাটিউট প্রীত প্রাতষ্ঠানের 
সঙ্গে যুক্ত 'ছিলেন। [১] 

াঁপনাবিহারণ ঘোষ, প্যার (৩.৯.১৮৬৮- ২২, 
&,১৯৩৪) বহরমপর- সার্শিদাবাদ। জগবম্ধু। 
আদ নিবাস তোরকোনা- বর্ধমান। প্রথমে কাঁলি- 
কাতা সাউথ সুবারবন স্কুলে পড়েন। মেট্রোপাঁলটান 
স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে 
প্রেসিডেল্সী কলেজ থেকে এম.এ. পাশ করে 'তাঁন 
১৮৯২ খা. কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালাঁত শুরু 
করেন। তন বছর পর বর্ধমান জেলা আদালতে 
যোগ দেন। ১৯১০ খু. পুনরায় কলকাতা হাই- 
কোর্টে ওকালাত শুরু করেন। তিনি ১৯২১-২৯ 
খশ, হাইকোটের বিচারপাতি, ১৯৩০ খুশী. বোম্বে 
বিবি, ও িস-আই. রেলওয়ের শ্রাীমক গোলযোগ 
নিম্পাস্ত সভার চেয়ারম্যান, বাঙলা সরকারের কার্য- 
করী সাঁমাতির অস্থায়ী সদস্য ১৯৩০১, ১৯৩৩ 
খপ, ভারত সরকারের কাষকিরী সাঁমতির আইন 
সদস্য, তাছাড়া ১৯২৬ খুশী, থেকে আম্ত্ু 
কাঁলিকাতা ফেলো ছিলেন। ১৯২৭ 
খুশী. আইন বিভাগের ডশন এবং 8০৪7৫ ০% 
5000153 (1৪৮/)-এর সভাপাতি গনষুস্ত হন। 

এছাড়া বেলতলা বালিকা বিদ্যালয়, কমলা বাঁলকা 
বিদ্যালয় এবং কাঁলকাতা ও তোরকোনার জগবজ্ধু 

অন্যতম ট্রাস্টী এবং কিছুকাল কাঁলকাতার কাঁবতা 
সভা, কাঁলকাতা ক্লাব ও সাউথ ক্লাবের সভা- 
পতি ছিলেন। অগ্রজ স্যার রাসাবহারশ প্রণধত 
শশ্রাটশ ভারতে বম্ধকশ আইন গ্রন্থের ৫&ম সংস্করণ 
তিনি সম্পাদনা করেন। তাঁর অনুজ সরেশচন্দ্ 
একজন খ্যাতনামা চিন্রশিজ্পশ ছিলেন। [১] 

1বাপনাবহারশী চক্ষবর্শী (১৮৫২ - ১৮৯৯) 
খাঁটুরা--চাখ্বশ পরগনা । ভগবান বিদ্যালঙকার। 

তাঁর রাঁচত গ্রল্থ : অদ্ভুত 'দ্বিজয়', “সোনক 
সশমফ্তিনী', “কুশচ্বীপ কাঁহন”” প্রভাতি। এছাড়া 
তাঁর কৃত 'লপ্ডন রহস্য" তমিস্ট্রিস অফ লন্ডনের 
বঙ্গানুবাদ) এক সময়ে বিশেষ খ্যাঁতলাড করোছল। 
অপর অনুবাদ গ্রল্থ : শমাস্ট্রস অফ কোট । [১] 

1বাপিনাবছারশী দাস (১-১৮.১০.১৩৪৯ ব.) 
বাগবাজার- কলিকাতা । 'তাঁন সামান্য অবস্থা থেকে 
অসামান্য প্রাতভা ও কর্মশান্তর প্রভাবে একজন 
প্রতিত্ঠাপন ব্যবসায়শ এবং বহু ধনসম্পাত্বর আঁধ- 
কারী হয়োছলেন। বৃহত্তর বাঙলার ছোট-বড় 

[৩5৬] [বপ্রচরন্। চজবতশ 

ধবাভন্ন নাট্য-সংস্থায় ও কাঁলিকাতান্প নাট্যশালা- 
গুলিতে তিনি পোশাক সরবরাহ করতেন। আঁভিনয়- 
শিক্ষক ও স্বভাব-আভনেতারূপেও তাঁর যথেষ্ট 
খ্যাতি ছিল। তান শহর ও শহরতাঁলর বহুসংখ্যক 
পুজ্কারণশতে মৎস্য-চাষের ব্যবস্থা করেন। [6৫] 

1বাপনাবহারশ মণ্ডল (১৯১০ - ৬.১০.১৯৪২) 
দিসমত-পুরপুটিয়া-_মোদনশপুর। সারাজাঁবন বহু 
রাজনোৌতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। 'ভারত- 
ছাড়” আন্দোলনের সময় ১১৪২) পাঁলস তাঁর 
বাঁড় তল্লাশশর নামে লুণ্ঠন করে। নিজ গ্রামে 
আন্দোলন সংক্রান্ত সভায় বন্তৃতা করবার সমঘ্ব 
পাঁলসের গুলিতে নিহত হন। [৪২] 

1বাঁপনাঁবহারশ লেন (-পোৌষ ১৩৪৪ ব.) 
বাঁরশাল। একজন বিশিষ্ট চাঁকৎসক ও প্রবীণ 
কংগ্রেস-নেতা। ১৯০১ খুশী, ময়মনাঁসংহ যান 
এবং অজ্পকালের মধ্যে জনাপ্রয়তা অর্জন করেন। 
১৯০৫ খুখ. থেকে অসহযোগ আন্দোলন, স্বরাজ্য 
দলের আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলনের 
পুরোভাগে ছিলেন। আইন অমান্য আন্দোলনো 
কিছুদিন বাঙলার 'ডিক্লেটর ছিলেন এবং সেই সময় 
তাঁকে কিছুঁদন কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। তিনি 
তন বার ময়মনাসংহ 'মউনাসপ্যাঁলাটর চেয়ারম্যান 
হন এবং ২৫ বছর কাঁমশনার ছিলেন। বহু দাঁরদ্ু 
ছাত্রকে নিজের বাড়তে রেখে পড়াতেন এবং দার 
লোকদের 'বনা পয়সায় চিকিৎসা করতেন। [১] 

িপ্লচন্দ্র বসাক (?- ১৬.৮.১৯৪২) ঢাকা? 
হরিদাস। ১৯৪২ খুশী. "ভারত-ছাড়' আন্দোলনে 
অংশগ্রহণ করে ঢাকায় 'মাছল 'নিয়ে যাবার সময় 
প্যালসের গুঁলতে আহত হয়ে এ 'দিনই মারা 
যান। [৪২] 

[বপ্রচন্ণ চক্লবর্তী (১৭৮৬ 2- ১০.১১.১৮৫৭) 
হেতমপুর- বীরভূম । রাধানাথ । জাঁমদার বংশে জল্ম । 
১৮৩৫ খ:শ. পিতার মৃত্যুর পর সম্পাশ্তর একমাত 
উত্তরাধিকারী হন। তিন ১৮৩৭ -৪২ খশ. রাজ- 
নগরাধপাঁত দাওর ওজমান খাঁর দেওয়ান 'ছলেন 
এবং কর্মকুশলতার জন্য সম্মানসূচক "হুজুর? 
উপাধি পান। তান বহু জমিদার কেনেন। ১৮৪৮ 
খু. একাঁট আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করেনন। 
১৮৫৫ খুখ. সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় ইংরেজ 
সরকারকে সাহায্য করোছিলেন। রাজ্যের প্রজাদের 
কল্যাণের জন্য বহু অর্থব্যয়ে অনেকগাঁল পুজ্কারিণদ 
খনন কাঁরয়োছলেন। তাঁর প্রাতাত্ঠত 'লালদশীঘি 
নামক সরোবর ও তার তাঁয়ে নামত ৫টি শিব- 
মান্দর এবং দ্যারদুয়ারণ' ভবন তাঁর অন্যতম প্রধান 
কীর্ত। তান কিছু সংকীর্তন গানও রচনা করে- 
ছিলেন। [১৯] 



বিপ্রদাশ পালচৌধ্রণ 

[বিপ্রদাপ পাজচোৌধরশ (১৮৫৭ - ২৫.১০, 
১৯১৪) মহেশগঞ্জ- নদীয়া । মধুস্দন। বিখ্যাত 
জামদার বংশে জল্ম। প্রথমে কৃফনগর কলোজয়েট 
স্কুলে পড়াশুনা করেন। পরে কলিকাতা প্রোস- 
ডেল্পী কলেজ থেকে ১৮৭৩ খু. এফ.এ. পাশ 
করে সিভিল হীঞ্জনীয়ারিং শিক্ষার জন্য ইংল্যান্ড 
যান। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে তিনি প্রথমে একটি 
£পতলের কারখানা ও পরে বহু টাকা ব্যয়ে একাঁট 
চর্ম পাঁরচ্কারের কারখানা স্থাপন করেন। 'তাঁন 
স্বদেশী দ্রব্য নির্মাণের জন্য সবসময়ই চেষ্টা করে 
গেছেন। ইংরেজদের একচেটিয়া চা-ব্যবসায়েও মনো- 
যোগ দেন এবং উদ্যোগশ হয়ে তাঁর দাঁজশীলং 
গয়াবাঁড় ?টি এস্টেটে একাট ফ্যাক্টর স্থাপন করেন। 
সমাজ-সংস্কারের চেষ্টায় তানি নিজ কন্যাদের 
সাঁশক্ষিত করে অসবর্ণ যুবকদের সঙ্গে বিবাহ 
দিয়ে সং-সাহসের পরিচয় দেন। লন্ডনে তাঁর মৃত্যু 
হয়। [১১৮] 

বিপ্রদাস পাপিলাই (১৫শ শতাব্দী) বাদুড়্যা- 
বটগ্রাম_ চাব্বশ পরগনা (2 )। মুকুন্দ। মনসামঞ্গল 
কাব্যের প্রাচীন কাঁবদের অন্যতম । এ পর্যন্ত তাঁর 
রচিত ষে দুইখানি প্াথ আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে 
মনে হয় ১৪৯৫ খুশ. তিনি তাঁর কাব্য রচনা করেন। 
বারশালে মনসামগ্গল কাব্য রচনা- 
কালও এ সময়ে ১৪৯৪)। তাঁর গ্রম্থে চাঁদ- 
সওদাগরের বাণিজ্যযান্রায় সংপ্রাচী্ন সপ্তগ্রামের 
[বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। [৩] 

মুখোপাধ্যায় ০১৮৪২ - ৩০,১১৭ 
১৯১৪)। প্রখ্যাত সাহাত্যক। কাঁলিকাতা সংস্কৃত 
কলেজে তিনি 'শিক্ষালাভ করেন। “বজ্গবাসী' এবং 

পূনা। [১] 
1বপ্রপ্রপাদ বেরা (০- ৬.৬.১৯৩০) নারানাদয়া 

-মোঁদনীপুর। বাঁজ্কম। ১৯৩০ খু, লবণ সত্যা- 
গ্রহে অংশগ্রহণ করেন। নিজের গ্রামে পাঁলসের 

গুরুতরভাবে আহত হন। কাঁঁথতে মারা 
যান। 17৪২1 
বিষেকনারায়ণ পিংহ। ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানশ 

যখন বাঙলা, বহার ও গাঁড়শার কর্তৃত্ব পায়, তখন 
তান বরাহভূমের ৬৪২ বর্গমাইলের আধপাঁত 
ছিলেন। অন্টাদশ শতকের মধ্যভাগে মানভূমের 
রাজা ভূবন িংহ অন্যান্য রাজ্যসমেত বরাহভূম 
লে ৬ 
উত্তা্ত হয়ে 'রাজোর আঁধপাতিগণ 'বিবেকনারায়ণের 

[25৭ ] [বিবেকানল্দ জ্বাজশ, 

নেতৃত্বে ব্িভূবনকে আক্রমণ করে পরাদ্িত ও নিহত 
করেন। বিবেকনারায়ণ স্বাধীনচেতা 'ছিলেন। তিনি 
ইংরেজকে কর-প্রদানে অস্বীকৃত হয়ে বিদ্রোহশ হন। 
বহ্াদন 'ববাদের পর পরাজিত হয়ে রাজ্যচ্যুত হলে 
তাঁর পূত্র রঘুনাথ ১৭৭৫ খ্ী, ইংরেজের সঙ্গে 
বন্দোবস্ত করে রাজ্াগ্রহণ করেন। এই কারণে 
বিবেকনারায়ণ 'বিরন্ত হয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করে- 
গছলেন। [১৯] 

ববেকরঞ্জন সেন (2 - ৩.৮,১৩৭৬ ব.)। নাগ- 
পুর ও মধ্যপ্রদেশের হাইকোর্টের অন্যতম বিচার- 
পাত ও মধ্যপ্রদেশের 'ভিজিল্যান্স কাঁমশনার 'ছিলেন। 
জব্বলপুূর 'িশ্বাবদ্যালয়ের উপাচার্যরূপে যথেষ্ট 
সুনাম অঙজন করেন। 1787 

বিবেকানচ্দ, গ্বামী (১২.১.১৮৬৩ - ৪.৭. 
১৯০২) কাঁলকাতা। ব*বনাথ দত্ত। 'সমৃলয়ার 
দত্ত পারবারে জল্ম। শৈশবের নাম বারেশবর বা 
বিলে। অন্নপ্রাশনের সময় নামকরণ হয় নরেন্দ্ুনাথ। 
আটার্ন 'পতার মেধাবী সন্তান। প্রথমে গৃহ- 
[শিক্ষকের কাছে ও পরে মেস্ট্রোপালটান ইনৃস্টি- 
1টউশন ও প্রোসিডেল্সপী কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং 
১৮৮৩ খু. জেনারেল আসেমরীজ ইন্স্টাটউশন 
থেকে ব.এ. পাশ করেন। আইন পড়বার সময় 
গপতার মৃত্যুতে সাংসারক অনটন দেখা দলে পড়া 
বন্ধ করতে বাধ্য হন। হীতিমধ্যেই দর্শন, ইতিহাস, 
সাহত্য, বিজ্ঞান প্রভাতি বিষয়ে বিবিধ গ্রন্থের 
মাধ্যমে সত্যানুসম্ধান চলাছল। সাংসারিক প্রয়োজনে 
মেট্রোপালটান স্কুলে শিক্ষকতা করেন। কলেজে 
পড়বার সময় রাজা রামমোহন রায়ের বেদাল্তদর্শন 
বিষয়ে গ্রল্থ পড়ে ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হন। এফএ. 

পড়বার সময় রামকৃষদেবের সাক্ষাৎ পেয়ে গভশর- 
ভাবে আকৃষ্ট হন। ক্রমে রামকৃষ্ণের কাছ থেকে 
মানব-সেবার দশক্ষা নেন। ১৬ আগস্ট ১৮৮৬ খপ. 

রামকৃফদেবের মৃত্যুর পর গুরুভ্রাতাদের নিয়ে 
বরাহনগরে মঠ স্থাপন করে সন্যাস-নাম গ্রহণ 
করেন “ববেকানন্দ'। পরের তিন বছর পারিব্রাজক- 
রূপে সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন। এই সময় 
জয়পুরের সভাপ্পাশ্ডিতদের কাছ থেকে অন্টাধ্যায়ী 
পাঁণাঁন, ক্ষেত্রীর সভাপাশ্ডিত নারায়ণ দাসের কাছে 
পতঞ্জলির মহাভাষ্য এবং পোরবন্দরের পাস্ডুরংয়ের 
কাছে বেদান্ত শেখেন। মাপ্রাজে থাকা কালে শিষ্যদের 
অনুরোধে এবং সারদা দেবীর অনুমাত নিয়ে 
তিনি শিকাগো ধর্ম মহাসভায় যোগদানের জন্য 
১৩ মে ১৮৯৩ খুখ. আমেরিকা যাত্রা করেন। 
সেপ্টেম্বরে অনৃষ্ঠিত এ মহাসভায় হিন্দুধর্ম 
1বষয়ে বন্তৃতা দিয়ে অসামান্য প্রাসাম্ধ অর্জন করেন 
এবং ধর্মপ্রচারক মহলে আলোড়ন তোলেন । এই 



বিভাতিচন্দ 

বন্তৃতা সম্পর্কে হাভণর্ডের অধ্যাপক রাইটের মতে 
শতনি আমাদের বিদগ্ধ অধ্যাপকদের একান্রিত 
জ্ঞানের থেকে বেশী জ্ঞানবান' এবং নিউইয়র্ক হের- 

বৃহত্তম মানুষ । এরপর বোস্টন, ডদ্রয়েট, গনউ- 
ইয়র্ক, বাল্টমোর, ওয়াশিংটন, ব্রুকলশন প্রভাতি 
নগরে বন্তৃতা দেন। তাঁর বেদান্ত-সম্বন্ধীয় বন্তৃতায় 
ইংল্যান্ড ও আমোরিকার বহু নরনারী তাঁর বন্তব্যে 
ও ধর্মমতে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। 
তাঁদের মধ্যে মিস্ মার্গারেট নোবৃল্ (নবোঁদতা), 
গ্রীনস্টীভেল, এস. ই. ওয়ালড়ো, জে. জে. গুড- 
উইন, মিঃ আযাপ্ড মিসেস সৌভয়ার প্রভাতি ভারতীয় 
জীবনে নিজেদের অঞ্গীভূত করেছিলেন। ১৮৯৭ 
খুশী, ভারতে 'ফিরে এলে স্বামীজীকে বীরোচিত 
সংবর্ধনা জানানো হয়। সংবর্ধনা-সভায় যুবকদের 
প্রত তাঁর উদান্ত আহবান ছিল : “ওঠো, জাগো 
লক্ষ্যে পেশছবার আগে থেমো না। ১ মে ১৮৯৭ 
খওী. 'রামকুফ মিশন এবং ১৮৯৯ খন, রামকৃষ্ণ 
মিশনের কেন্দ্রু হিসাবে 'বেলুড় মঠ প্রাঁতিষ্ঠা করেন। 
এই মশনের মূল আদর্শ 'ছল- _মানব-সেবা। 
বেদান্ত ও রামককের শিক্ষা প্রচারের জন্য বাংলায় 
“উদ্বোধন” ও ইংরেজীতে 'প্রবুদ্ধ ভারত" নামে 
দুট মাসিক পাকা প্রকাশ করেন। জূন ১৮৯৯ 
খটী, আমোরকায় বেদান্ত-শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপনের 
উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার আমোরকা যান। ফেরবার 
পথে প্যারিসে ধর্ম ইীতহাস সম্মেলনে, যোগ দেন। 

হলেও তাঁর বন্তৃতা ও রচনা দেশের যুবকদের প্রাণে 
অভূতপূর্ব প্রেরণা জাগিয়োছল। তান আধুনিক 
ভারতের অনাতম শ্ষ্টা বলে পৃঁজিত হন। স্বহ্পায়ু 
জাঁবনে বহু কাজ করে গেছেন, কিন্তু কমের 
চেয়ে তাঁর বাণী ও প্রেরণা মহত্তর। [তান সংস্কার 
ও আচারের বাহরাবরণ সারয়ে ভারতাস্বাকে জাগ্রত 
করেছেন, দেশকে নূতন জাতশয়তা ও মানবতাবোধে 
উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং বিশ্বের কাছে ভারতের ভাব- 
মার্তকে প্রাতাষ্তঠত করেছেন। বাংলা সাহত্যে 
সফল কথ্যভাষার 'তাঁন অন্যতম প্রধান প্রচারক। 
তান ইংরেজশ ও বাংলায় বহহ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রল্থ : 'পারব্রাজক', "ভাববার 

কথা” “বর্তমান ভারত', “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” 
40০81705250851, 29195089”,  4017217950551, 

1802160508৪" প্রভাতি । [৯,৩,৭,১০,২৫,২৬] 

বিভাত্ল্ছ ১১/১২শ শতাব্দী)। উত্তরবঙ্গে 
শাঞ্পা ও করতোয়ার সঙ্গমে রামপাল-প্রাতষ্ভিত 

[৩89৮ ] বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

জগন্দল-বহারের অন্যতম প্রধান ভিক্ষু বিভূতি- 
চন্দ্রের জল্ম রাজবংশে । ত্যাঞ্গুর এ্রীতহ্যমতে [তিন 
ছিলেন মহাপাশ্ডিত, আচার্য, উপাধ্যায় এবং 
একাধারে গ্রন্থকার, টশকাকার, অনুবাদক 

বাস করোছলেন। তাঁর রাঁচত কয়েকখাঁন সংস্কৃত 
গ্রল্থ আছে। তান ?িব্বতীতে অনেক গ্রন্থ অনুবাদ 
করেছিলেন। লুই-পা"র দুপট গ্রন্থের এবং অভয়া- 
করের দুই বা ততোঁধক গ্রন্থের অনুবাদ তাঁরই 
রচনা । তান শানল্তিদেব-রাঁচিত বোঁধিচ্যাবতারের 
একখানি টশকা 'লিখোছলেন। তাঁর রাঁচত "অমৃত 
কার্ণকা” নামে 'নামসংগীতি'র টকা কালচব্রযানের 
মতে 'লাঁখিত হয়েছিল। স্বজ্পকালস্থায়' এই 
প্রাসদ্ধ মহাবহারের অন্যান্য স্বনামধন্য আচার্য 
ছিলেন দানশশল, মোক্ষাকর গুপ্ত, শুভাকর গুষ্ত, 
ধর্মাকর প্রভাঁতি। [১৯৬৭] 

[বিভূতিভূষণ দাস (১৯২৩- ১৯৪২) বর্তন_ 
মোদনীপুর। বরেন। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে 
ভগবানপুর পুলিস স্টেশন আক্রমণকালে পুঁলসের 

গঁলতে আহত হয়ে মারা যান। [৪২] 
1বডাতভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায্স (১২.৯.১৮৯৪ - 

১.১১.১৯৫০) মূরারপুর-_চাব্বশ পরগনা মাতু- 
লালয়ে জন্ম। মহানন্দ। পৈতৃক নিবাস ব্যারাকপুর- 
বনগ্রাম- চব্বিশ পরগনা । তার পেশা ছিল কথ- 
কতা ও পৌরোহত্য। বিভূতিভূষণের বাল্য ও 
কৈশোর কাটে দারদ্যু, অভাব ও অনটনের মধ্যে । 
১৯১৪ খশ. প্রবোৌশকা, ১৯৯৬ খখ. আই.এ. 
এবং ১৯১৮ খ্ী. ডিস্টিংশনে বি.এ. পাশ করে 
এম.এ. ও ল ক্লাসে ভার্ত হন, কিন্তু পড়া অসমাপ্ত 
রেখে প্রথমে জাঙ্গনপাড়ার স্কুলে ও পরে সোনার- 
পুর হারনাঁভিতে শিক্ষকতা করেন। মাঝে ফিছাঁদন 
প্রথমে গোরক্ষিণশ সভার প্রচারক, পরে খেলাৎ ঘোষের 
বাঁড়তে সেক্রেটারী, গৃহশিক্ষক এবং এস্টেটের 
আযাসস্ট্যান্ট ম্যানেজাররূপে ভাগলপুর সার্কেলে 
কাজ করলেও মৃত্যুকাল পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন 
এবং জীবনের শেষাঁদন পর্যন্ত গোপালনগর জ্কুলের 
শিক্ষক 'ছিলেন। শৈশব থেকেই পল্লশ-প্রকীতির অপ- 
রুপ সৌন্দর্য তাঁকে মধ করত । প্রথমাজ্ত্রীর মৃত্যুর 
পর ১৯৪০ খু. 'দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। তাঁর 
প্রথম প্রকাশিত রচনা “উপোক্ষিতা' নামে গল্প 
জানুয়ারশ ১৯২২ খ্ী. 'প্রবাসণ' পাল্রিকায় প্রকাশিত 
হয়। তাঁর বিখ্যাত রচনা “পথের পাঁচালশ' গ্রন্থ 
ভাগলপুরে রাঁচিত। শেষ-জীবনের আঁধকাংশ সময় 
ঘাটশিলায় থাকতন। মার ২১ বছরের সাহতা- 
জশবনে তিনি বহু উপন্যাস, দিনালাপ, ছোট- 
গজপ, ভ্রমণকাহনশ এবং শিশু-সাহিতা রচনা করেন। 
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বিমলচন্দ্রু দাস 

তাঁর রাঁচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : “অপরাজিত”, 
'দৃষ্টিপ্রদীপ', “আরণ্যক', 'ইছামতাঁ”, "কল্নরদল", 
'দেবযান', আদর্শ 'হন্দু হোটেল", শবাপনের 
সংসার, "যান্রাবদল" প্রভাতি । 'বনে পাহাড়ে", "মরণের 
ওস্কা বাজে", "চাঁদের পাহাড়'--কিশোরদের জন্য 
রাঁচত। বিভূতিভূষণ বাংলা সাহত্যে অনন্য। গ্রাম- 
বাঙলার দুঃখ, দারিদ্র্য, স্বপন, আশা তাঁর রচনায় 
পারস্ফুট হয়েছে । শুধু পলাী-প্রকৃতি নয়, আরণ্য 
প্রকৃতিও তাঁর উপন্যাসে অপরূপ সজাবতা লাভ 
করেছে । “আরণ্যক" গ্রন্থে প্রকৃতির এক অপাঁরাঁচত 
রূপ লীলায়ত হয়েছে। তাঁর “পথের পাঁচালী, গ্রন্থ 
ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় অনুদত হয়েছে। 
সাহত্য আকাদোম সংস্থা তাঁর গ্রন্থ 1বাঁভন্ন ভারতীয় 
ভাষায় অনুবাদ করেছেন। মৃত্যুর পর ১৯৫১ খ্ডী. 
'ইছামতণ” উপন্যাসের জন্য তাঁকে 'রবান্দ্র পুরস্কার' 
প্রদান করা হয়। [৩১৫,৭,২৬] 

1বমলচন্দ্র দাস (১৩০০ - ১১.৮.১৩৭৬ ব.)। 
বেণশীমাধব। ভারতের সর্বপ্রথম 'সরাম উৎপাদক 
এবং ন্যাশনাল মোঁডক্যাল কলেজ ও বেঞ্গল হীমিউ- 
নাটর অন্যতম প্রাতষ্ঞাতা ছিলেন । তান ভারতীয় 
বিজ্ঞান কংগ্রেসের একজন প্রবীণ সদস্য ও সয়াবন 
চাষের পাঁথকৃৎ। 18] 

বিমলচন্দ্র সিংহ (১৯১৮ - ১৯৬১) পাইকপাড়া 
_কাঁলকাতা। রাজা মণীন্দ্রন্দ্র। কান্দি ও পাইক- 
পাড়া রাজবংশে জল্ম। সংস্কৃত সাহত্য ও দর্শন- 
শাস্ত্রে এবং ফরাসঈ ভাষায় সুপাণ্ডিত ও একজন 
গচন্তাশীল লেখক । বি.এ. ও এম.এ. পরাঁক্ষায় 

অর্থনশীতিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান আঁধকার 
করেছিলেন। তান বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য 
(১৯৪৬) ও দেশ স্বাধীন হবার পর পশ্চিমবজ্গ 
সরকারের প্রথম মান্মিসভার অন্যতম মন্ত্রী 'ছিলেন। 
পরে মতানৈক্যের জন্য পদত্যাগ করেন। কংগ্রেসের 
পক্ষ থেকে রাজ্য পুনগঠিন কাঁমিশনের সম্মুখে 
পশ্চমবঞ্গের দাবি পেশ করার দাঁয়ত্ব তাঁর উপর 
অর্পিত হয়েছিল। বহ গ্রন্থের লেখক। 'বাভন্ন 
পন্র-পান্রকায় স্বনামে ও ভীম্মদেব খোসনবীস 
জুনিয়ার নামে বহু মুল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। 
শবশবপাঁথক বাঞ্গালন”, "বাংলার চাষী”, “বক্কিম- 
প্রাতভা,, "সমাজ ও সাহিত্য” কাশ্মীর ভ্রমণ প্রভাতি 
তাঁর রচিত ও প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । [৩] 

1বমলদাস। মধ্যযুগে বাঙলাদেশে পাথরের 
ফলকে ও তাম্পটে 'লাপ উৎকশর্ণকারী তক্ষণ- 
[শজ্পণদের অন্যতম । অপর যাঁদের নাম পাওয়া যায় 
তাঁরা হচ্ছেন_ ভোগটের পৌর শুভটের পূন্র তাতট, 
সং-সমতট-নিবাসী শৃভদাসের পুত্র মংকদাস, সূত্র- 
ধার বিফুভদ্ু, বিক্রমাদতের পুত্র শিল্পী মহাঁধর, 

[ ৩৪৯ ] [বল সেন 

শিল্পী শশশদেব, শিজ্পন কর্ণভদ্র, শিজ্পী তথাগত- 
সার এবং ধর্মপ্রপৌন্র মনদাসপৌন্র বৃহস্পাতপনত্র 
'বরেন্দ্রকীশিজ্পন গোম্ঠীচূড়ামাঁণ' রাণক শৃলপাণি। 
[৬৭] 

1বমল মুখোপাধ্যায় (৯৯১২ £- ২৬.৫.,১৯৭১) 
উত্তরপাড়া-হুগলী। পিতা মনোমোহন ছিলেন 
১৯১১ খন. মোহনবাগানের প্রথম শীজ্ড-বজয়া 

দলের খেলোয়াড় । বিমল ১৯৩১ খত, মোহন- 
বাগান ক্লাবে যোগ দেন এবং সেন্টার ফরোয়ার্ড 
হিসাবে খেলা শুরু করে পরে রাইট-হাফ হিসাবে 
খ্যাতি অন করেন। ১৯৩৮ খুশ. ভারতীয় দলের 
সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া সফরে যান। এ ছাড়াও ভারতশয় 
ও ইউরোপীয় দংলর বাষক খেলায় প্রাতি বছরই 

সুযোগ পেতেন। ১৯৩৯ খু. প্রথম লখগ-বজয়শ 
মোহনবাগান দলের আঁধনায়ক ছিলেন। [১৬] 

বিমল রায় (১৩১৫ 2- ২৩.৯,১৩৭২ ব.)। 

আন্তজাতক খ্যাতসম্পন্ন িন্র-প্রযোজক ও পাঁর- 
চালক। “উদয়ের পথে", 'অঞ্জনগড়”, "মা", “দো বিঘা 

জমীন, প্রভাতি একাধক সাড়া-জাগানো ছায়াচত্রের 
পাঁরচালকরূপে খ্যাঁতমান হন। কিছুকাল এফল্ম 
'গল্ড অফ হীন্ডিয়া'র সহকারী সভাপাঁত এবং 
ভারতীয় চলাচ্চন্র-প্রযোজক সমাতর সভাপাঁতি হয়ে- 
ছিলেন। প্রথম জীবনে শনউ 'থিয়েটার্স চিন্র- 
প্রতিষ্ঠানে ক্যামেরাম্যানের কাজ করেন। এখানে 
প্রমথেশ বড়ুয়ার পাঁরচালনায় "দেবদাস বোংলা) 
চন্রগ্রহণ করোছলেন। উত্তর-জীবনে 'হন্দীতে এই 
ছাঁব পাঁরচালনা করেন। [8] 

(বিমল সেন (১৯০৬ - ১০.৯,১৯৩৪) ফয়েরা-- 
বারশ্বাল। যোগেশচন্দ্র। অস্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় 

স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে স্বেচ্ছাসেবকরূপে 
চরকা কাঁধে নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন। 
এভাবে প্রায় দুই বছর কাটে। তা সত্তেণড ম্যাক 
পরীক্ষায় ৫ বিষয়ে লেটার ও স্টার পেয়ে উত্তীর্ণ 
হন। এ সময়ে স্কুল-কলেজ ইংরেজের গোলামখানা 
ব'লে কুখ্যাত ছিল। তাই কলেজে ভার্ত না হয়ে 
যাদবপুর বেঞ্গল টেকনিক্যাল কলেজে ভার্ত হন। 
কিন্তু অর্থাভাবে পড়াশুনায় ছেদ পড়ে। চতুর্থ 
বার্ষক শ্রেণীর শেষ পরীক্ষা না 'দয়ে তান বেল- 
গাছিয়া পাল্নালাল শীল বিদ্যামাল্দরে শিক্ষকতার 
কাজ গ্রহণ করেন এবং সাহত্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ 
করেন। পঁলবাঁটা”, 'বঞ্গবাণী”, 'বেণত, পবচি্রাণ 
'মডার্ন রিভিউ” প্রভাত পর-পন্িকায় তাঁর রচনা 
প্রকাশিত হতে থাকে । বিপ্লবী যুগান্তর পাটির 
মুখপত্র এ্বাধীনতাপয় প্রকাশিত তাঁর দেশ- 
প্রেমোন্দীপক 'বাভন্ন ছোট গল্প রচনার আভনবত্ধে 
€ও বিষয়বস্তুর বৈচিন্রযে বিশেষ চাণ্লোর সৃষ্টি 



'1বমলাচরণ লাহা 

করেছিল। এই সময়ে কলিকাতা সরস্বতী লাইব্রেরী 
থেকে তাঁর রাঁচিত 'ফুলব্যার' ও "স্বাধীনতার জয়- 
যাত্রা প্রকাশিত হয়। কিন্তু বই দ'খাঁন রাজদ্রোহের 
আঁভিযোগে সরকার বাজেয়াস্ত করেন। বিদেশী 
সাহত্যের অনুবাদেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। গোঁ্ক- 
রচিত 'মাদার'-এর বাংলা ভাবায় প্রথম বঞ্গান্বাদ 
তাঁর একাটি অন্যতম শ্রেম্ঠ রচনা । বাঙলার িপ্লবী- 
'দের কাছে এই গ্রন্থ আঁশ্নবেদরূপে সমাদর লাভ 
করোছিল। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্র্থ : 'পারিজাত”, 
'শন্তির জয়”, 'মরযান্র', গল্পের ছলে”, ও "ছোটদের 
শিশিরকুমার,। অন্যান্য অন্বাদ গ্রন্থ : 'শোধবোধ ও 
পনির গোলাম" । রাজনৈতিক কারণে সরকার রোষ- 
দৃষ্টি তাঁর ওপর পড়ে ও তিনি পলাতক জাঁবন 
যাপন করতে বাধ্য হন। শেষ পর্্ত রংপুর 
স্টেশনে ধরা পড়েন। পুলিস তাঁর ওপর নির্মম 
অত্যাচার চালায়। মান্তলাভের পর তান বেড়া- 
চাঁপা গ্রামে শিক্ষকতা নিয়ে থাকেন। মাত্র ২৮ 
বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। [১৪৯] 

1বমলাচরণ লাহা (১২৯৮ 2- ২০.১.১৩৭৬ 
ব.)। কাঁলকাতার বিখ্যাত লাহা পাঁরবারে জল্ম। 
৯৯১৬ খশী. পাল ভাষায় এম.এ. পরাক্ষায় প্রথম 
শ্রেণীতে প্রথম স্থান আঁধকার করেন এবং ১৯২৪ 
থী, ডষ্টরেট উপাধি পান। পরে আইন পাশ করেন। 
তিনি বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণামূলক গ্রন্থের 
রচায়তা। বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্মম আইন, প্রাচপন 
শ্লোকসমূহ, ইতিহাস, ভূগোল, সভ্যতা, সংস্কৃতি, 
জাতিতত্ব প্রভাত বিষয়ে তাঁর অসাধারণ ব্যৎপাত্ত 
ছিল। 'বেগ্গল পাস্ট আ্যান্ড প্রেজেন্ট' পাকার 
সম্পাদক, এাশয়াটিক সোসাইটির সভাপাতি, কাঁল- 
কাতার শোরফ, রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির 
বিশিষ্ট সদস্য ও কলিকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের মনো- 
নীত সদস্য 'ছলেন। বহু সাংস্কাতিক প্রাঁতজ্ঠানের 
সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ 'ছিল। 18] 

বিমলা দাস (?-চৈন্ন ১৩২৮ ব.)। স্বামধ-- 
সত্যরজজন দাস। বঙ্গের মাহলাদের মধো তিনিই 
সর্বপ্রথম নরওয়ে ভ্রমণে যান। এ ছাড়াও পাঁথবণর 

আরও বহু দেশ ভ্রমণ করেন। মাঁসক 'ভারতবর্” 
পশ্রিকায় এই ভ্রমণবৃত্তান্ত 'নরওয়ে ভ্রমণ কাহনখ, 
নামে প্রকাশিত হয়। [১৫] 

বিমলানল্দ নাগ, রেভারেন্ড (১৮৬৯ - ১৬.৩. 
১৯৩৭) রাজনগর- ঢাকা । বি. এ. নাগ নামে তিনি 
সমাধক প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১৮৯১ খুশী, খশল্টধর্ম 
গ্রহ করেন এবং ১৯০০ খ্খ. ব্যাপাঁটস্ট 'মশনের 
কান্জে যোগদান করে সম্মানিত পদ পান। রাজনশীত- 
ক্ষেতে রাস্ট্রগ্র্ সরেন্দ্রনাথের শষ্য ছিলেন। পরে 
কংগ্লেস ত্যাগ করে বাঙলার ন্যাশনাল লিবারেল 

[৩৫০ ] 1বমানাবহারণ অজাুমদার 

লীগের প্রথম সম্পাদক হন। ভারতীয় খম্টান কন. 
ফারেল্স, বঙ্গীয় খশম্টান কন্ফারেল্স ও ভারতীয় 
খু৯স্টান আ্যসোসিয়েশনের সভাপাতি, তা ছাড়া 
কাঁলকাতা কর্পোরেশনের কাউীন্সলর এবং বেঙ্গাল 
'সাঁভল সার্ভস কাঁমশন, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা, 
বোর্ড অফ সেন্সাস, মোঁডিক্যাল কলেজ আ্যাড- 
ভাইসাঁর বোর্ড প্রীতির সদস্য 'ছিলেন। ১৯৩৪ 
খুশ, তিন বারলনে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ড ব্যাপাঁটস্ট 
কংগ্রেসের সহ-সভাপাঁতি নির্বাচিত হয়ে সেখানে 
যান। ভারতশয়দের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এই 
সম্মানিত পদ পান। [১১৫] 

1িমলানদ্দ, স্বামী (2-১৩৩৩ ব.) কোটালি- 
পাড়া_ ফরিদপুর । জমিদার বংশে জন্ম । প্রকৃত নাম 
সতাঁশচন্দ্র রায়চৌধুরী । এই শীস্তসাধক ও 'সদ্ধ- 
পুর্ষ-রচিত শ্রীত্রীকর্পরাদ কাঁলকা স্তোন্ের 
ধবমলানন্দদায়নশ' নামে স্বরূপ ব্যাখ্যা দ্বারভাগ্গার 
মহারাজের আগ্রহে স্যার জন উডুরফ "আগমানু- 
সন্ধান সামাত' থেকে প্রকাশ করেন। তাঁর কাঁলপত 
শ্রীশ্রীকাঁলকা' বা "ষোড়শী কালশ'-মর্ত বেলুড় 
মঠের দক্ষিণে ভাগীরথশ-তীরে কাঁলিকাশ্রমে অব- 
1স্থত আছে। [১] 

1বমানাবহারশী আজমদার €২১.১২.১৮৯৯- 
১৮.১১,১৯৬৯) কুমারখাঁল--নদীয়া। শ্রীশচন্দ্র। 
গ্রামের পাঠশালায় পড়াশুনা শুরু করে নবদ্বীপ 
ণহন্দু স্কুল থেকে ১৯১৭ খুশ. ম্যাষ্রকুলেশন, 
বহরমপুর কৃফনাথ কলেজ থেকে হীতিহাসে 'দ্বিতীয় 
স্থান আধকার করে বংএ,. এবং ১৯২৩ খু. 
ইতিহাসে এম.এ. পরণক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় 
স্থান আধিকার করেন ও পরে অর্থনশীততেও এম.এ. 
পাশ করেন। এরপর পাটনা 'ব. এন. কলেজে 
ইতিহাস ও অর্থনীতির অধ্যাপক হন এবং এখানে 
অধ্যাপনাকালে 7151015 ০1 7911052127008800: 
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বি 11505500), 050001% গ্রন্থ রচনা করে ১৯৩২ 

খুখ, প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ ব্যাস্ত লাভ করেন। "চৈতন্য- 
চারতের উপাদান' গবেধণা-গ্রল্থ বাংলায় রচনা করে 

১৯৩৭ খপ. কাঁলকাতা বশ্বাবদ্যালয়ের 'পি-এইচ শড. 
হন। বাংলায় রচিত গবেষণা-গ্র্থ এই প্রথম 
সম্মান লাভ করে । ব্যবহাঁরক ক্ষেত্রে ইতিহাস ও 
অর্থনীতিতে পাঁশ্ডিত্য এবং প্রাতিত্ঠা অর্জন করলেও 
বৈষব সাহত্য-বষয়ক বহু মূল্যবান গ্রল্থ 'তাঁন 
রচনা করেন। বৈফব-সমাজে একজন শশর্ষস্থানীয় 
শ্রদ্ধের ব্যন্তি 'ছিলেন। বৈষবধর্ম ছাড়া অন্যান্য 
বধষয়েও গ্রল্থ রচনা করেছেন। সামায়ক পল্লাদতে 



শবরজানন্দ অহরেচজ 

প্রবন্ধাবলী প্রকাশ কররতেন। জীবনের আঁধকাংশ 
সময় পাটনাতেই কাটান। ১৯৪৫ খ্রী, আরায় 
হরপ্রসাদ জৈন কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে কলেজের 
যথেম্ট উন্নতি করেন। ১৯৫৬২ খা, খিহার িশ্ব- 
পবদ্যালয়ের কলেজ-পাঁরদর্শক 'নযুস্ত হন। ১৯৫৯ 
খল. অবসর নেন। ১৯৬৫ খী. থেকে আম্ত্যু 
পাটনা 'বিশ্বারদ্যালয়ের ইউ.জি.স. গবেষক অধ্যা- 
পক ছিলেন।. ১৯৬৯ খ্যী. কাঁলকাতা 'বিশ্ব- 
বিদ্যালয় ণনরমলেন্দু-স্তেফানোস-স্মৃতি- 

(৩,১৭] 

বিরজানন্দ ফহারাজ, জ্বাশী (১০.৬.১৮৭৩ - 
১৯৫১)। 'পতা- ন্রিলোক্যনাথ বসু। তান ১৮৯৭ 
খুন. স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাংলাভ করে সন্গ্যাস 
গ্রহণ করেন। ১৯০২ খন, 'হমালয়ে বাসকালে 
মায়াবতী, আশ্রমের অধ্যক্ষরূপে ইংরেজী মাঁসক 
প্রবৃদ্ধ ভারত" সম্পাদনা করতেন। স্বামী বিবেকা- 
নন্দের সুবৃহৎ জীবনী এবং স্বামীজীর গ্রন্থসমূহ 
সন্কলন ও প্রকাশ করেন। 16] 
বিরাজমোহন দাস, রাক্সবাহাদ;র। তাঁন ভারতের 

প্রথম বিদেশ ডিগ্রনপ্রাপ্ত লেদার টেক্নোলাজস্ট। 
১৯১১৪ -১৯১৯ খদী. তান ন্যাশনাল ট্যানারশীতে 
কাজ করেন। কাঁলকাতায় সরকার “বেষ্গল ট্যানিং 
ইনস্টিটিউট, প্রাতষ্ঠত হলে এই 'শিক্ষায়তনাটকে 
সুন্দরভাবে গড়বার দায়িত্ব নেন। ১৯৫৩ খ্ডী, 
মাদ্রাজে অবাস্থত “সেন্ট্রাল লেদার ইন:স্টাটিউটের 
প্রথম িরেইর হন। 1১৭] 

বিরাজমোহিনশী দাসশী। কাঁবতাহার, নামক 
গ্রন্থের রচয়িন্রশ। গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১২৮৩ ব.। 
এতে বঙ্গীয় 'বধবাগণের ক্লেশ বর্ণনা”, 'ভারতের 
প্রতি" ণতামরাচ্ছন্ন রজন”?”, "বঙ্গ মাহলার দুঃখ- 
বর্ণনি” ইত্যার্দ কাঁবতা আছে। [১,৪৪8] 

বির্-পা (১০ম/১১শ শতাব্দী)। জালম্ধরী- 
পাদের শিষ্য ও 'সিদ্ধাচার্যদের অন্যতম। সৃমৃপার 
মতে এই বিরূ-পার জল্ম হয়োছল 'ব্রপুরের 
€ভ্রিপূরা) পৃবাঁদকে এবং দেবপালের রাজত্বকালে । 
ত্যাঞ্গার-তালিকায় দেখা যায়, আচার্য-মহাচার্য 
বরূ-পা এবং মহাযোগী-যোগশ্বর বিরূপ প্রায় 
১০ খানি বজ্যানী পুথি এবং 'বিরুপ-পাদ- 
চতুরশশীত ও দোহাকোষ নামে ই খাঁন পদ ও 
দোহাগ্রম্থ রচনা করোছলেন। চর্যাগণীতিতে 'িক্ 
পার একটি গ্রশীত স্থান পেয়েছে-'এক সে শুশ্ডিনি 
দুই ঘরে সাজ্ধজ। চটঅন বাকল বারুণণী বান্ধত, 

1 ৬৬৯ ] 1বশ্বনাথ ন্যায়পশ্মানন 

ইত্যাদ। পবরুপগখাতকা' ও শবর্পবজ্ত্রগীতিকা, 
নামক গণীতিগ্রল্থ দু”টরও সম্ভবত তিনিই রচয়িতা । 
মগধের জনৈক ক্ষত্রিয় রাজা তোম্ব-হেরুকের তান 
অন্যতম গুরু ছিলেন। 'বরৃ-পা ভিন্ন আরও 
কয়েকজন বাঙালন 'সদ্ধাচার্যের নাম পাওয়া যায়, 
যথা কুকুরপাদ, সরহপাদ, নাগার্জন, লুইপাদ, 
গতল্লোপাদ, নাড়োপাদ, শবরপাদ, অদ্বয়বন্জু, কাহ্- 
পাদ, ভুসৃকুপাদ প্রভৃতি । এই 'সম্ধাচার্যদের ভূটিয়া 
শিষ্যরা তাদের গুরু-রচিত অনেক গ্রল্থ ভুটিয়া 
ভাষায় অনুবাদ করে সংরক্ষণ করেছে। [১,৬৭] 

[নিলাসবজ্া। গৌড়ের এই বৌদ্ধ 'ভিক্ষুণণ পাল- 
রাজাদের সময়ে বৌদ্ধশাস্ম রচনা করে যশাস্বনশ 
হয়েছিলেন। তাঁর গ্রন্থ 'তব্বতে নীত ও 'তিষ্বতশ 
ভাষায় অনুদিত হয়। বলাসবদ্জ্রা ছাড়াও জ্ঞান- 
ডাঁকনশ নিগু, লক্ষন্নশকরা প্রভাতি বৌদ্ধশাস্তর- 
রচয়ন্ী বৌদ্ধ ভক্ষুণীর নাম পাওয়া যায়। [১] 

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (১৬৬৪ -?) দেবগ্রাম-- 
মুর্শদাবাদ। রামনারায়ণ। নিম্বার্ক মতাবলম্বী ও 
দৈবতাদ্বৈতবাদশ ছিলেন। ১৭০9৪ খু. "সারার্থ- 
দার্শনী" নামে ভাগবতের একটি টকার রচনাকার্য 
সমাপ্ত করেন। এই টীকাই 'নম্বার্ক সম্প্রদায়ের 
প্রামাণিক ব্যাখ্যা । শ্রীজীব গোস্বামীর মত খণ্ডন 
করে 'সারার্থবার্ধনী' নামে ভগবদ্গীতারও একাঁট 
টীকা রচনা করোছলেন। তাঁর ভাগবতের টকা 
বৃন্দাবনের বনমাল? রায়ের ভাগবতের সংস্করণে এবং 
গশতার টকা কাঁলকাতার দামোদর মুখোপাধ্যায়ের 
গশতার সংস্করণে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়াও শ্রীকৃফ 
ভাবনামৃত' ৫১৬৭৯), 'মাদূর্যাকাদাম্বিনী”, 'রাগ- 
বর্মচান্দ্রকা' “গুণামৃতলহরণ”, প্রেমসম্পুুট', "স্বপ্ন 
িলাসামৃত', “অনুরাগবল্লী। 'রুপাঁচন্তামাঁণ', 
'সঙ্কজ্পকজ্পদ্ুম', 'সরথকথামৃত', 'গোৌরগণচান্দ্রিকা?, 
চমৎকারচান্দকা' প্রভাতি সংস্কৃত গ্রন্থ এবং ব্রক্ষ- 
সংহতা', 'চৈতন্যচারতামৃত', ণবদগ্ধ মাধবগ' প্রভৃতি 
বহু গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। বৈষব পদাবলণ 
গ্রন্থে ইনি হরিবল্লভ দাস নামেই পরিচিত। ১৬৭৯ 
খু, থেকে অন্তত ২৫ বছর তান ব্রজধামে বাস 
করেছেন। বৃন্দাবনে তিন গোলোকানন্দজী বিগ্রহ 

বৃন্দাবনে মতত্যু। [১,৩,২০, 
২৫,২৬] 

বিশ্বনাথ ন্যায়পণ্টানন, ভর্টীচার্য। নবদ্বশপ। 
কাশশনাথ 'বদ্যানিবাস। প্রাসদ্ধ নৈয়ায়ক পণ্ডিত 
ও গ্রল্থকার। ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান 
ছিলেন। এই পরম বৈষফব জীবনের আঁধকাংশ সময় 
বৃন্দাবনে কাটান। বৃজ্দাবনে থাকা কালে গৌতম- 
সূরের শিরোমাণর মতান্দসারশী এক গবেষণাপূর্ণ 
টকা রচনা করেন। তাঁর রচিত “ভাষা পারচ্ছেদ 



1বন্বনাথ ন্যায়ালক্কার 

নামে ন্যায়শাস্্ের সংক্ষিপ্ত সুন্দর টকা ভারতের 
সবর পারচিত। রচিত অন্যানা গ্রন্থ : ন্যায় তল্প- 
বোধিনণ', ন্যায় সত্রবৃত্তি, “পদার্থ তত্বাবলোক", 
“সদ্ধান্ত মূন্তাবলশর টণকা' প্রভৃতি । তিনি জয়রাম 
তক্ণলগ্কারের শিষ্য ও গদাধর ভট্টাচার্যের প্রাশিষ্য 
দছলেন। “ভাবাবলাস, গ্রন্থের প্রণেতা রুদ্র বাচস্পাঁত 
তাঁর অনুজ। 1১,২] 

বিশ্বনাথ ন্যায়ালঞ্কার 0১৮শ শতাব্দী) নবদ্বীপ । 
গবখ্যাত নৈয়ায়ক ও পান্রকাকার । জাগদীশী, গাদা- 
ধরণ প্রভৃতি ছাড়াও হরিরামের বাদগ্রল্ধের ওপরও 
তাঁর পাত্রকা পাওয়া যায়। শঙ্কর তর্কবাগীশ ও 
বর্ধমানের সাতগ্গাছর দুলাল তর্কবাগণীশের মত 
বাঙলার শীর্ষস্থানীয় নৈয়ায়িকগণের গৃহে বিশব- 
নাথ-রাঁচিত পল্ল পাওয়া গিয়াছে । তাতে অন্ামত 
হয়, তাঁরা প্রামাশিকবোধে বিশবনাথের রচনা সংগ্রহ 
করেছিলেন। 'তাঁন রাজা কৃষচন্দ্রের দানভাজন 
ছিলেন । বৈদ্যবংশীয় মহারাজা বাজবল্লভ 'দ্বজাচারে 
উপনয়ন-অনূজ্ঞান পুনঃপ্রবর্নের সময় যে-সমস্ত 
পণ্ডিতের ব্যবস্থাপত্র নিয়েছিলেন, বিশ্বনাথ তাঁদের 
অন্যতম। এই ব্যবস্থাপপ্লের রচনাকাল আনূমানক 
১৭৫০ খহশম্টাব্দ। বিশ্বনাথের পূত্র কালীপ্রসাদ 
তক্ণলঙ্কারও জেল্ম ১৭৩৯) একজন 'বখ্যাত 
নৈয়ায়ক 'ছিলেন। [৯০] 
* বিশ্বনাথ পাঁণ (১৭৮৫ - ১৮৫৪/৫৫) সেন- 
হাঁটি-হুগলস। বাংলা ভাষায় ও গাঁণতে শক্ষালাভ 
করে ১৮১২ খু. পুরীতে এসে সংস্কৃত শেখেন 
এবং উৎকলখণ্ড অধ্যয়ন করে ১৮১৫/১৬ খুশ. 
“জগন্নাথ মঙ্গল, নামে উৎকলখণ্ডের বঞ্গান্বাদ 

প্রকাশ করেন। কলাবতাঁ পদ্ধাততে খেয়াল, ধৃপদ 
প্রভাতি উচ্চাঙ্গের গানও লেখেন। পরে বহুসংখ্যক 
পদাবলব সঙ্কলন করে 'কছু লোককে মাহনা 
দিয়ে শিক্ষা দিতেন। এই কাজে তান ৪০ হাজার 
টাকা ব্যয় করেন। পদ্মপুরাণাল্তর্গত পাতাল- 
খন্ডের এবং বিশ্বনাথ চক্রবতশর গ্রন্থের অনুবাদ 
ও ভভ্তগণের চিত্র সঙ্কলন করেন। আপদিরসাত্মক 
কাব্যও 'লিথেছেন। 'বন্দাবনপ্রত্যুপায়', 'প্রেমসম্পুট” 
'ভন্তরক্পমালা” ও 'কন্দর্পকৌমুদণ” সাহত্য-জগতে 
তাঁর স্মরণীয় কশীর্ত। মৃতার পর তাঁর রাঁচত 
সংস্কৃত গ্রন্থ 'সঞ্গীত মাধব, ও 'কৃষফলশলাবর্ণন, 

মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। মধ্যে জামদারশ পাঁর- 
দর্শন ও গ্রন্থাঁদর মুদ্ুণ-ব্যবস্থার জনা দেশে এলেও 
বেশীর ভাগ সময় পুরীতেই বাস করতেন। [৮৯] 

1বচ্বনাথ ভাদুড়ণ (১৮৯৭ - ১০.২,.১৯৪৬) 
কাঁলকাতা। হারিদাস। নাট্যাচার্য শাশরকুমারের 
অনুজ এবং শিষ্য। আভিনেতা হিসাবে তান বহু 
চার দক্ষতার সঙ্গে র্প্াঁয়ত করেছেন। তাঁর 

[ ৩৪৬২ ] [বিশ্বনাথ সর্দার । 

মণ্ে শেষ আভিনয় ণবপ্রদাস' নাটকে এবং চলচ্চিত্রে 
সবশেষ আভিনয় "উদয়ের পথে ছবিতে । [৫,১৪০] 

1ৰশবনাথ মুখাজশী (১৮৯৯ - ১০,১২,১৯৭ ৪) 
অনুশীলন ও হিন্দুস্থান 'রপাবাঁলকান দলের 
বাশিষ্ট সত্য । বৈপ্লাবক কাজে তান যতশন দাস ও 
শচশন্দ্রনাথ সন্ন্যালের সহকর্মী ছিলেন । ছদ্মনাম ছিল 
'গোরা'। দাক্ষিণে*বর বোমার ষড়যন্ত্র, অর্থসংগ্রহের 
প্রচেষ্টায় রাজনোৌতিক ডাকাতি প্রভৃতির সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট গছলেন ও তার জন্য কয়েকবার কারা- 
রূদ্ধ থাকেন। [১৬] 

1ব*বনাথ রায়, কুমার (১৯১০- ২৮.১২. 
১৯৭০) কলিকাতা । রাজবংশে জন্ম। প্রোসডেন্সী 
কলেজের ছান্নর থাকা কালে দেশব্রতে আত্মীনয়োগ 
করেন। বিপ্লব কর্মী হিসাবে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে 
যোগাযোগ ঘটে। ষুবনেতা এবং ট্রেড ইউনিয়ন 
নেতা গহসাবেও পাঁরাচত 'ছিলেন। ১৯৩৩ খখ. 
কাঁলকাতা কর্পোরেশনের কাডীন্সলর, ১৯৩৬ খু. 
স.আই.টি.র অছি, ১৯৪৫ খু. কংগ্রেস সদস্য 
ধহসাবে এম.এল-স.১ ১৯৫২ খত, বিধান সভার 
সদস্য এবং ভারত সেবক সমাজ ও প্রেস ফটোগ্রাফার 
আসোসয়েশনের সভাপাঁত হন। অন্যান্য দেশন- 
ণাবদেশ সংস্থার সঙ্গেও জাঁড়ত ছিলেন। ফুটবল, 
টোনস ও 'বিলিয়ার্ভড খেলায় খ্যাঁতিলাভ করেন। 
দান ও পরোপকারের জন্য বাঙাল সমাজে খ্যাত 
ছিলেন। শিক্ষাবদ্তারের জন্য বহু অর্থ দান করে- 
ধছলেন। তান ৫টি উচ্চ "বদ্যালয়ের প্রাঁতষ্ঠাতা। 
লেখক ও সাংবাদিক-সম্পাদক হিসাবে খেলার বিষয়ে 
1লখতেন। [১৬] 

বিশ্বনাথ রায়চোধ্রা। টাকী- চক্বিশ পরগনা । 
শ্যামসুন্দর। জমদার পরিবারে জল্ম। 'পিতৃব্য রাম- 
কান্ত মূল্সগীর সাহায্যে ইংরেজ সরকারে দেওয়ান 
হন। বর্ধমানে তাঁর প্রবাতিত পত্তন বিলির পদ্ধাতি 
অনুকরণে ইংরেজ সরকার ১৮১৯ খী. পত্তান 
আইন (৮ আইন) বিধিবদ্ধ করেন। ফরাসণ ভাষায় 
সুপাঁণ্ডিত 'ছিলেন। [১] ও 

িশ্বনাথ সর্দার। গাদরা-ভাতছালা--নদশয়া । 
বাঙলাদেশে নীল আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা 
ও প্রথম পাঁথকৃৎ 'বশ্বনাথ সর্দার সামাজ্যবাদী 
লেখকের রচনায় শবশে ডাকাত" নামে পরিচিত। 

বরোচিত সুন্দর গঠন এবং ভদ্রোচিত দানশশলতার 
জন্য তাঁকে "বাব. আখ্যা দেওয়া হয়োছল। সেই 



বিশ্বদাথ [সম্ধাক্তপণ্ঠানন 

সাহেবদের জব্দ করার জন্য সর্ধদা সচেন্ট থাকতেন। 
১৮০৮ খুব. নদায়ার নীলকর ফেভির কুঠি লৃণ্ঠনের 
জের টেনে ইংরেজরা তাঁকে কৌশলে হস্তগত করে 

আন্দোলনের প্রথম শহশদরূপে গণ্য। [&৬] 
গূবশবনাথ 1সিদ্ধাল্তপন্ঞানন ০১৭শ শাতাব্দী)। 

[পতা কাশীনিবাসী বিখ্যাত নৈয়ায়ক কাশশীনাথ 
[ব্দ্যানিবাস। িবকবনাথ ১৫৫৬ শকে (১৬৩৪ 
খী.১) পাঁরণত বয়সে বৃজ্দাবনে বসে 'গৌতম- 
সূত্রবৃত্ত রচনা করেন। মহানৈয়ায়ক রুদ্র ন্যায়- 
বাচস্পাঁতি তাঁর জ্েম্তভ্রাতা । ব*বনাথের পুল্ত বাম- 
দেব ভট্টাচার্য সম্ভবত ১৬৬৯ খুব. 'দল্লশর বাদশাহ 
আওরঙ্গজেবের 'িশ্বনাথ-মান্দির ধবংসকালে কাশ 
ত্যাগ করে বিক্রমপুর পঁ্চিমপাড়া গ্রামে এসে বাস 
করেন। িশবনাথ রাঁচিত অন্যান্য গ্রন্থ : ন্নযায়া- 
লোক', 'আখ্যাতবাদ টীকা', 'নঞ্বাদ টীকা, 
'প্রাকতাঁপিঞ্গল টকা”, “পদার্থতত্বাবলোক', 'সান্ত- 
মুক্তাবলণ" প্রভাতি। কাশীতে বসে তিনি 'ভেদ- 
সিদ্ধি নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন । গ্রন্থাঁট 
বেদান্তমতের খণ্ডনপূর্বক ন্যায়মতের প্রাতিপাদন- 
চেষ্টায় শবশেষ গুরুত্বপূর্ণ । [৯০] 

1বশ্বম্ভর জ্যোতিঘার্থৰ (৯.১১,১৮৫৭ - ১.৯. 
১৯১২) খালকুলা-ফারদপুর। আঁদ নিবাস-- 
নবদ্বীপ । পশতাম্বর বিদ্যাবাগীশ। প্রথমে মধ্য বাংলা 
[বদ্যালয়ে পড়েন। পরে বাকাট-নবাসী রামচন্দ্র 
তকভূষণের নিকট কলাপ ব্যাকরণ, কোৌঁড়কাঁদ- 
বাসী কৈলাসচন্দ্রু তকর্রত্বের নিকট স্মৃতিশাস্ত্ 
ও 'পিতার কাছে জ্যোতিষশাস্ত শেখেন। প্রথর 

স্মৃতিশন্তিসম্পন্ন ছিলেন । নবদ্বীপের পণ্ডিত দুর্গা- 
দাস বিদ্যাররের মৃত্যুর পর তিনি নবদ্বীপের প্রধান 
জ্যোতার্বদ- হন। পরে গভনমেন্টের প্রধান পাঁঞ্জকা- 
কার, গৃপ্তপ্রেস পাঁঞ্জকার প্রধান পাঁঞ্জকাকার, কাঁল- 

ছলেন। ১৯০৪ খী. বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত পাঁঞ্জকা- 
সংস্কার সম্মেলনে বঞ্গদেশের জ্যোতার্বদ প্রাতি- 
নিধরূপে সংস্কৃত প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং দল 
জ্যোতষের সক্ষদ্র গণনা যে পাঁথবীর অন্যান্য 
গণনা অপেক্ষা শ্রেম্ঠ তা প্রমাণ করেন। এঁশয়াটিক 
সোসাইটির অনুরোধে 'াঁবাসদ্ধান্তমজরী', "শদন- 
কৌমুদশ", পবদস্ধতোষণণ'--এই তিনটি জ্যোতিষ 
গ্রল্ধ লেখেন। সরকার থেকে 'তাঁন মাঁসক ২৫ 
টাকা দ্সাহাত্যক বৃত্তি পেতেন । ভারতবর্ষের প্রাচা- 
বিদ্যাবৎ পণ্ডিতদের মধ্যে তানই এই বাত্ত প্রথম 
লাভ করেন। অধ্যাপক শরচ্চন্দ্র শাস্ত্র ও ড. 
সতশচন্দ্র 'বিদ্যাভৃষণ তাঁর ভ্রাতা? (৯,২৫,২৬] 

[ শুঞ৬ ] [বশ্যেন্যর হর 

বিদ্ব্তভর শব্দ (১৮৭১-৪,৬,১৯৩৭) 
ভবানীচক--মোদনশপুর। রাধাকৃষণ। জামদায় বংশে 
জল্ম। নিজে উচ্চশিক্ষালাভে অসমর্থ হলেও 1শক্ষা- 
বিস্তারের জন্য প্রচুর অর্থ দান করেছেন। আত্মীয়- 
স্বজনের প্রবল আপাত্ত সত্তেও ব্রাঙ্মধর্ম গ্রহণ করেন। 
বাল-বিধবাদের দুর্দশা দূর করার প্রয়াসণ 'ছিলেন। 
বিশেষভাবে চেস্টা করে বিধবা একমাত্র পৃত্রবধ 
ও নিজেরই বংশের দু'জন বাল-বিধবার বিবাহ 
দিয়োছলেন। ব্রাহ্মসমাজে আর্থিক সাহাব্য দিতেন 
এবং ব্রা্মধমেরি প্রচারের জন্য কাঁথতে একাঁট বাঁড় 
দান করেন। নিজ পুত্রের স্মাতিরক্ষায় ১৯২৬ খএখ. 
কাঁথ প্রভাতকুমার কলেজ” প্রাতিষ্ঠা করেন। এ ছাড়া 
ভবানীচকে “অঘোরচাঁদ মধ্য ইংরেজী ধিদ্যালয়' 
এবং বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাথামক 'বদ্যালয় স্থাপন 
করোছলেন। শিক্ষাপ্রচারক্পে তাঁর মৃত্যুর পরের 
দানও কয়েক লক্ষ টাকা । [১] 

(বিশ্বসিংহ। কামরূপের কোচবংশশয় একজন 
রাজা ও কুচবিহার রাজবংশের প্রাতষ্ঠাতা। 'শিতার 
নাম হাঁদয্য (হারিয়া)। তাঁর প্রকৃত নাম িশু। 
১৪৯৭ খ্ডী, বিশ্বাসংহ নাম গ্রহণ করে 'তাঁন 

চিক্মার 'সংহাসনে আরোহণ করেন 
এবং এই সময় থেকে তাঁর সম্প্রদায় রাজপুত নামে 
পাঁরচিত হয়।.রাজা হয়ে চিক্মা-পর্বত আগ করে 
কুচবিহারে এসে থাকেন এবং মিলা ও শ্ীহট্র থেকে 
বৈদিক ত্রাহ্মণ এনে গুরু ও পুরোহিত-পদে ধরণ 
করেন। এই বার যোদ্ধার সৈনাসংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ 
২২ হাজার। গোঁড়দেশ আরুমণ করে অকৃতকার্য 
হলেও, কামরূপ আধকার করে মুসলমানদের 
বিতাড়িত করেন এবং রাজ্যে ভোটগণের উপদ্দব 
নিবারণের জন্য ভোটরাজের সঙ্গো সান্ধ স্থাপন 
করেন। আসামের আহম জাতির সঙ্গে সান্ধ 
করোছলেন। 'তাঁন কামাখ্যা মাঁল্দর পুনঃপ্রাতি্ঠিত 
করেন। প্রতোকঁটি ইটের সঙ্গে এক রাতি সোনা 
সহযোগে এই মন্দিয় নির্মিত হয়েছিল। তিনি কুচ- 
বিহার থেকে কয়েকজন ব্রাঙ্গণকে এনে কামাধ্যা 
দেবীর সেবায় নিয়োজিত করেন। শেষ-জশীবনে 
পুরাণ ও তন্দের চচ্ন করতেন এবং নিজে শান্ত- 
মল্লে দীক্ষত হয়েছ্িলেন। ১৫২৮ খশ, বাপপ্রস্থ 
অবলম্বন করেন। (৯,২২২: 

বিশ্বেশ্বর তকর্রত্, গহাদছোপাধ্যায় (৬.১০. 
১২৭৮ - ২০,১০,১৩২১ ব.) গারড়িয়া-বরিশাল। 
রাট্ীশ্রেণীয় ব্রাহ্গণ। প্রথমে পিতার : চতুষ্পাঠশতে 
ব্যাকরণ ও কাব্যশাস্ম্ পড়েন ও তারপর ভট্টপল্লশর 
বিখ্যাত পস্ডিত রাখালদাস ন্যায়রয়ের দিনকউ: ন্যায়- 
শাস্ত অধ্যয়ন করে, তকর্রক়্ উপাধি লাভ করেন। 
অবশেষে. তিনি কাশদর মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ 
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তকভূষণের নিকট সাংখ্য ও বেদান্ত অধ্যয়ন করে 
শশঙক্ষাশেষে স্বগৃহে পিতার চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা 
করতে থাকেন। এরপর বিভিন্ন সময়ে নবদ্বীপ 
চৈতন্য চতুষ্পাঠীঁতে ও বর্ধমান বিজয় চতুষ্পানঠীতে 
অধ্যাপনা করেন। কলসকাঠি গ্রামের জামদার দুর্গা- 
প্রপন্ন রায়চৌধুরীর “তুলাপুরূষ দান” উপলক্ষে 
অনুষ্ঠিত পাশ্ডিত্য বিচার-সভায় তিনি কাশীধাম 
থেকে আগত বিখ্যাত পা্ডিত বিশ্বনাথ ঝাঁকে বিচারে 
পরাজত করেন। ক্রমে তান বর্ধমানরাজ 'বিজয়চাঁদ 
মহাতাব প্রাতষ্ঠিত শবদ্বৎসমাজ” সভার সম্পাদক 
হন ও মহারাজের প্রকাঁশত মহাভারত-সেরেস্তার 
কার্যভার গ্রহণ করেন। চন্দ্রদূতম এবং 'ভারতীশয়- 
দর্শন সমাজ ও বেদান্তের আবশ্যকতা” নামক গ্রল্থ 
দু'থাঁন তাঁরই রচনা । ১৯১১ খ্ীী, তান 'মহা- 
মহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করেন। 1১৩০] 

দত্ত। 'শাহনামা”, নামে পারাঁসক 
ভূপাঁতিগণের ইতিহাসখানি তান ফারসণ ভাষা থেকে 
বাংলায় অনুবাদ করে ১৮৪৭ খী. গ্রল্থাকারে 
প্রকাশ করেন। 1২] 

বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৩ - ১৯.৯, 
১৯১১) বলাগড়- হুগলী । পণ্চানন। এলাহাবাদ- 
প্রবাসী প্রাসদ্ধ ধ্রুপদী । বাঁড়শার সাবর্ণ চৌধূরী 
পাঁরবারের কৃষগোবিন্দ রায়চৌধুরী তাঁর মাতুল। 
১৮৪২ খ্ী. ইংরেজী শিক্ষার আশায় তানি বলা- 
গড় থেকে কাঁলকাতায় মাতুলালয়ে আসেন। ক্যাঁথ- 
ড্রাল চার্চে জুনিয়র কেশিব্রজ পর্যন্ত পড়ে চাকরির 
লম্ধানে ১৮৫১ খ্ী. পাশ্চমে চলে যান এবং 
ফৈজাবাদদে 'মাঁলটারী একাউন্টস আঁফসে কাজ 
পান। চাকরির সূত্রে এলাহাবাদে বদলশ হয়ে এলে 
সেখানকার পর্ধমান্য কোটপাতি বাঙাল রামে*বর 
চৌধুরীর আনূকূল্যে তাঁর রীতিমত সঙগণত- 
শিক্ষার সূত্রপাত হয়। অযোধ্যাপ্রসাদের শিষ্যত্ব লাভ 
করে একাপিক্রমে ৩০ বছর একই গুরুর কাছে 
শিক্ষালাভ করেন এবং ক্রমে প্রুপদশর্পে প্রাতত্ঠা 
পান। এলাহাবাদ থেকে কাশশ--এসব অণ্ুলেই তাঁর 
নাম বেশী । সেখানে তাঁর ছান্রা 'এলাহাবাদ সম্গণত 
সমাজ" গড়ে তুলেছেন। প্রপদ-গায়ক নগেন্দ্ুনাথ 
মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রধান শিষ্য। ১৮৯৮ খপ, 
তান এলাহাবাদের বাস তুলে কাঁলকাতার বাঁড়শায় 
চলে আসেন। এখানেও তাঁর কিছ শিষ্য হয়োছল। 
বেহালার খেয়াল-গায়ক বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 
শষ্যস্থানশয় ছিলেন। [১৮] 

বিশ্বেন্বর শিবাচাথ ০১৩শ শতাব্দী)। গৌড়- 
দেশের নাড়া প্রদেশের অধিবাসশ বিশ্বেশ্বর ধমশিম্ভু- 
নামক শৈবগুর্র কাছে দীক্ষা লাভ করে বেদাঁদ 
শাস্ম অধ্যয়ন করেদ। কাকতীয়-রাজ, মালব-রাজ, 
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কলছুর-রাজ, চোল-রাজ ও অন্যান্য রাজগণ তাঁর 
মল্লশিষ্য 'ছিলেন। ওঁড়শার দাঁক্ষণে কাকতীয়-রাড 
গণপাঁতির আমলে সেখানে বিশ্বেশ্বরের বিশেষ 
ক্ষমতা ও প্রাতিপান্ত ছিল। বঙ্গের বহু শৈবাচার্ষ 
ও কাঁব এ রাজা কর্তৃক বিশেষভাবে পুরস্কৃত হন। 
গণপাঁতির কন্যা রুদ্রদেবী রাজত্ব পেয়ে িশ্বে*বর- 
শম্ভুকে কৃষ্ণা নদ"র দাক্ষণতরে মন্দর গ্রাম ও অন্যান্য 
কয়েকটি গ্রাম ও ভূমি দান করেন (১২৬১)। মন্দর 
গ্রামে তান 'শিবমান্দির, মঠ ও অন্বসন্র স্থাপন 
করেন। এই অন্নসন্রে ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-নাবশেষে 
সকলকে আহারাঁদ দানের ব্যবস্থা 'ছিল। প্রদত্ত 
জমিতে বহু ব্রাহ্ণ পাঁরবারকে বাঁসয়ে জনপদের 
নাম দেন শবশ্বেশবির গোলক” । অন্যান্য সম্পাস্তর 
আয় থেকে তান শৈবদের মঠ, ছাত্রদের ভরণপোষণ, 
মাতৃমান্দর ও দাতব্য চাকৎসালয়ের ব্যয় 'নর্বাহ 
করতেন। এছাড়া নিজের নামানুসারে এবম্বেশ্বর 
নগর” ও ণবশ্বেশ্বর 'লিঙ্গ' প্রাতম্ঠা করেন। [৮১] 

1ব্চ; চট্টোপাধ্যায় বা বষ্ট ঠাকুর ্রোপ্রল 
১৯১০ - ১১.৪.১৯৭১) খান্কা- খুলনা । রাধা- 
চরণ। 'বখ্যাত জামদার পাঁরবারে জন্ম হলেও 
জমিদার-বিরোধী কৃষক-দরদীর্পে খুলনা তথা 
বাঙলার কৃষক আন্দোলনের এ্রাতহাঁসক নেতা। 
[নিজ গ্রামের নিকট নৈহাটি স্কুলে পড়ার সময় সাধ্- 
সঙ্গের ইচ্ছায় নিরুদ্দেশ হয়ে যান এবং সন্ব্যাস- 
জশবনে মান্তর আশা না দেখে ফিরে আসেন। 
ভাইবোনদের অনেকেই তখন যশোর খুলনা সাঁমিতির 
আবরণে গুপ্ত 'ীবগ্লবী কর্মে রত। তাঁর ভাই- 
বোনদের মধ্যে বলাই, নারায়ণ ও ভানুদেবী 'ব্রাটশ 
কারাগারে নিপশীড়ত হয়েছেন। খালিশপুর স্বরাজ 
আশ্রমে কাজ করার সময়ে ১৯১২৯ খন. রাজনোৌতিক 
ডাকাঁতর আভযোগে প্রথম গ্রেপ্তার হন। পরে 
প্রমাণাভাবে ছাড়া পান। আইন অমান্য আন্দোলনের 
কার্মরূপে ২.৫১৯৩০ খুশী, বঙ্গীয় সংশোধিত 
ফৌজদারী আইনে আটক-বদ্দী হন। বন্দী-জশবনের 
প্রথমে খেলাধূলায় ও এসরাজ [শিখে কাটালেও, কলমে 
প্রমথ ভৌমক ও আবদুর রজ্জাক খাঁর প্রভাবে 
মাক্সীয় দর্শনে বিশ্বাসী হন। ১৯৩৮ খু. স্বগ্হে 
অন্তরীণাবস্থায় মান্ত পান। অজ্প দিনেই কমিউ- 
নিস্ট পার্টর সভ্যপদ অর্জন করে দক্ষিণ খুলনায় 
কৃষক সংগঠনের কাজ শুরু করেন। শোভনার শাখা- 
বাহশ নদখর বাঁধ ও 'নবেকণ'র বাঁধ িফুবাবূর 
সংগঠনমূলক কৃষক আন্দোলনের 'চরস্মরণীয় কাজ । 
প্রাতীক্রিয়াশশীল জাঁমদার ও সরকার আমলাদের 
যোগাযোগে চাষের জাম নোনাজলে ভাসিয়ে চাষী 
উৎখাতের যে বর্বর প্রথা সুদীর্ঘকাল বাঙলাদেশে 
চাল আছে তা তিনি কৃষকদের একতার বলেই 
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নিজ অগ্চলে প্রতিরোধ করেন। দূর্ধর্ষ লাঠিয়াল ও 
বন্দুকধারী পাঁলসকে স্তব্ধ করে কয়েক হাজার 
কৃষকের সাহায্যে এই বাঁধ দুশট বাঁধেন। ১৯৯৪০ 
খল. জমি উদ্ধার করে ভূমিহীনদের মধ্যে বাল 
করেন। এই বাঁধ দু'টর আওতায় যথাক্রমে ১৬ 
হাজার ও ৭ হাজার বিঘা জম উদ্ধার ও 'বাঁল 
হয়। ১৯৩৯ খু, ও ১৯৪৪ খু. দুশট জেলা 
কৃষক সম্মেলনে তিনি সাংগঠাঁনক ক্ষমতার পাঁরচয় 
দেন। তাঁরই উদ্যোগে তাঁর এলাকা মৌভাগে ১৯৪৬ 
খপ. প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন সংগাঠিত হয়। দেশ- 
বিভাগের পর বহু দিন পাকিস্তানের কারাগারে 
আবদ্ধ থাকেন। জীবনের ২৪ বছর জেলে থাকার 
ফলে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং গুরুতর পাড়ায় আক্রান্ত 
হলে মযান্ত পান। খুলনার চাষীদের মধ্যে বিশবাস 
ছল 'বিন্টু ঠাকুর বাঁধের উপর হাঁটলে সে বাঁধ 
ভাঙ্গার ক্ষমতা কারুর নেই। একজন আঁভঙ্ঞ চাষীর 
মতই কোন্ জমিতে কি ধরনের সার 'দতে হয় 
তা জানতেন। কুমড়া, মানকচু, কলা ও অন্যান্য 
₹ষিপণ্য উন্নত আকারে উৎপন্ন করার সফল গবেষণা 
করেন। আম, জাম, কুলগাছ প্রভাতি গাছের কলম 
বাধার বহু পদ্ধাত জানতেন । পশুপালন-পদ্ধাতি এবং 
পশুচিকিৎংসাও জানতেন। মাছের চাষ ও মাছ ধরার 
নানা কলাকৌশল তাঁর আয়ত্ত ছিল। শত শত বুনো 
ল্মাদর নাম জানতেন। এসরাজ বাজানো ছাড়াও 
হাব আঁকায় হাত ছিল। 'মেহনতী মানুষ, তাঁর 
প্বন্ধ-সংগ্রহ। কৃষক-জীবনের পটভূঁমিকায় রাঁচিত 
চার কয়েকটি গল্প আছে। নিজ এলাকায় কৃষকদের 
নন্য একটি স্কুল প্রাতষ্ঠা করেন। স্কুলাটি আজ উচ্চ 
ংরেজী স্কুলে পাঁরণত হয়েছে। তাঁর চেষ্টায় 
য়স্কদের শিক্ষার জন্য একটি নৈশ স্কুল গড়ে 
টঠে এবং িশ্বভারতশর লোকাঁশক্ষা সংসদের 
'রীক্ষা কেন্দ্র স্থাঁপত হয়। বাঙলাদেশের মুন্ত- 
গ্রামের সময় লগ দালালদের হাতে এই আজীবন 
ংগ্রামী নৃশংসভাবে নিহত হন। [১০৭,৯১০] 

বিষণ/চম্দ্র চক্রবর্তী (১৮০৪ - ১৯০০) কায়েত- 
ড়া-নদীয়া। বিষূচন্দ্র তিন ভ্রাতার মধ্যে সর্ব- 
নম্ঠ। তিন ভ্রাতাই হসূনু খাঁ ও দেলওয়ার 
য়ের কাছে প্রুপদ এবং [িঞা মশরনের কাছে 
খয়াল শেখেন। 'পতার অকালমত্যুর পর জ্োন্ঠ- 
[তা কালশপ্রসাদের সম্গে তিনি কাঁলিকাতায় এসে 
শ্ীতকে বৃত্ত হিসাবে গ্রহণ করেন এবং রাজা 
মমোহনের বাহ্ষসমাজ স্থাপনের পর ১৮২৮ খপ. 
মাজ-মাল্দরে নিয়ামত গানের জন্য নিষস্ত হন। 
শ্রজের মৃত্যুর পর তিনি একাই সুদশর্ঘকাল ব্রাঙ্গ- 
মাজের গায়ক, সুরকার ও সঙ্গাঁতাচার্যরূপে 
বস্থান করেন। এই শ্রাতৃম্বয়ের পূর্বে কাঁলকাতায় 

[ ৩5৫৫ ] [বফুচরদ ঘোষ 

কোন বাঙালী প্রুপদ সঞ্গাীতাঁশজ্পী ছিলেন বালে 
জানা যায় না। রামমোহনের বিলাত যাত্রা ও দেবেল্দ্র- 
নাথের সমাজের ভারগ্রহণের মধ্যেকার আট-ন' বছর 
বাহ্মসমাজের আস্তত্ব বতমান ছিল মূলত রামচন্দ্র 
বিদ্যাবাগণীশ (১৭৮৬ - ১৮৪৫) মহাশয়ের পাশ্ডিত্য 
ও সাগ্রজ বিষ্চন্দ্রের সঙ্গীতানষ্ঠার জন্য । বু 
চন্দ্রের প্রচেষ্টায় ভারতীয় সঙ্গণতধারার সঙ্গে 
বাঙলার যোগসূত্র স্থাপিত হয়। এ ব্যাপারে রাম- 
মোহন আরব্ধ কমের একট 'দিক পূর্ণ করেন-- 
সোঁট সমগ্র ভারতে এঁক্য-বিধায়ক জাতীয় চেতনার 
উন্মেষ। ব্রাক্মসমাজ খাঁডত হবার পরও 'বিফ্- 
চন্দ্রের ধ্রুপদী ধারা আঁদ ব্রা্ষসমাজের সঙ্গণত- 
এীতহ্যে বর্তমান 'ছিল। শোনা যায়. সমাজের 
সাপ্তাঁহক অধিবেশনে তিনি একদিনও অনুপাস্থিত 
থাকেন 'নি। সমাজের সুরকার ও গায়করুপে বহু 
সঙ্গটত-রচাঁয়তার গানে সুর 'দিয়োছলেন। আদ 
ব্রাহ্মপমাজ প্রকাশিত দ্বাদশ খণ্ড 'রহ্ষসঙ্গণীতে'র 
প্রথম ছয় খন্ডের সব গানেরই তান সরকার 
1ছলেন। দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক জোড়াসাঁকোর ঠাকুর- 
বাড়তে সঞ্গণতাচার্য 'িষ্স্ত হয়ে ঠাকুরগোম্তীর 
অনেককেই সঙ্গত শিক্ষা দেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম 
সন্গীতঁশিক্ষাও তাঁর কাছে । সত্যেন্দ্রনাথ-রঁচিত “মলে 
সবে ভারত-সল্তান.... 'হিন্দুমেলার জনপ্রিয় গানাটর 
সরকার ছিলেন বিষ্/চন্দ্র। কয়েকাট বিবৃতিতে 
তাঁকে ব্রহ্মসগ্গণীত-রচাঁয়তা বলা হয়েছে । পরবতী 
অনুসন্ধানে দেখা গেছে এই গানগুলির রচক্পিতা 
িফুরাম চট্টোপাধ্যায় ১৮৩২-১৯০১)। জোড়া- 
সাঁকো নাট্যশালার 'নবনাটক' আঁভনয়ে (৫.১, 
১৮৬৭) যে এঁকতান বাজানো হয় তান তার 
গানগুঁলর রচাঁয়তা। বাঙলার প্রথম সাধারণ নাট্য 
শালার 'নলদর্পণ” আঁভিনয়ে ৭.৯২.১৮৭২)'তাঁন 
নেপথ্য থেকে সঙ্গাশত পাঁরবেশন করেন। সমাজ 
থেকে অবসর নেবার পর 'বিফ[চল্দ্র হাঁলশহরে 
বাস করতেন। [৩,১০৬] 

1বফ;চল্দ্র ঈৈল্ন। মাজদা--বর্ধমান। রাজনারায়ণ। 
স্কুলের শিক্ষা শেষ করে ১৮৬৭ খুশী. এলাহাবাদ 
আযকাউন্ট্যাণ্ট 'জেনারেল আফিসে চাকার নেন। 
১৮৭৪ খুশ. আইন পরাক্ষা পাশ করেন। ১৮৭৫ 
থুশ. এলাহাবাদ হাইকোর্টের ওকালতাী পরণক্ষা 
পাশ করে ১৮৮৭ খশ. পর্যন্তি সেখানে ওকাঙ্গাত 
করেন। সংবাদপত্র ও মাঁসকপন্লাতে তান বহু 
প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ১৮৯০ খুশি. তাঁর অর্থনশীতি- 
সম্বন্ধীয় সন্দর্ভ-পুস্তক “অপচয় ও উন্বাতি 
প্রকাশিত হয়। [২০] 

[বিফচেরণ ঘোষ (১৯০৩ - ৭.৭.১৯৭০) কঁলি- 
কাতা। ভগবতশচরণ। খ্যাতনামা ব্যায়ামবীর । কজি- 
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কাতা ধিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এস-সি. পাশ করে 

িছদন শিবপুর ইঙ্জিনীয়ারং কলেজে পড়েন। 
পরে 'ওকালাঁতি পাশ করে পূঁলস কোর্টে ওকালাতি 

শুরু করেন। বাগুলাদেশে তাঁর খ্যাতি ব্যায়ামাচার্ষ- 

রূপে । “ঘোষেস ফিজিক্যাল কালচার? নামে ব্যায়ামের 
আখড়া প্রাতষ্ঠা করে কমপক্ষে ৫০ হাজার সদেহশ 
বাঙালণ যুবকের স্বাষ্থ্যচর্চায় উৎসাহ যোগান। তাঁর 
এক ভ্রাতা স্বামী যোগানন্দ আমেরিকায় রামকৃষ্ণ- 
মিশনের শাখা প্রাতিষ্ঠা করে বহু শিষ্য সংগ্রহ করেন 
এবং অপর ভ্রাতা সনন্দ ঘোষ সদেহশী ও বিখ্যাত 
[শকপণ ছিলেন। বিষুচরণ ব্যায়াম প্রদর্শনী উপলক্ষে 
বহুবার বিদেশ ভ্রমণ করেন। ১৯৩৯ খু, আমেরিকা 
ভ্রমণের সময় নিউ ইয়কেরি কলাম্বয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ব্যায়াম-শিক্ষক নিযুন্ত হন। যোগ-ব্যায়ামের দ্বারা 
তান বহু শিষ্যের দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় করেন। 
তাঁর শিষ্যদের মধ্যে একজন তৃতীয় বিভাগে 
1001%5156 (]]7) নির্বাচিত হন। তাঁর বহু শিষ্য 

'ভারতল্রী” হয়োছলেন। মেয়েদের মধ্যে কয়েকজন 
দুঃসাহসিক ব্লগড়া প্রদর্শন করে খ্যাত লাভ করেন। 
বেতার মাধ্যমে দীর্ঘকাল যোগ-ব্যায়ামের কৌশল 
প্রচার করতেন। 'বিধানচন্দ্র রায়ের শাসনকালে 'তাঁন 
অরাজনোতিক কারণে আটক-বন্দী হওয়ায় এই প্রচার- 
কাজ বন্ধ হয়। তাঁর অসাধারণ শান্তমান বালকপুত্তর 
শ্রীক্ক ঘোষ হালাসবাগান আঁপ্নিকাণ্ডে মান চোদ্দ 
বছর বক্সে মারা যান। [৯০১,১০৬] 

1বষ্ঝদাস 'বিদ্যাবাচক্পাঁতি। নবদ্বীপ । নরহার 
বিশারদ ভট্রাচার্য। বিফুদাস ও তাঁর অগ্রজ বাসদের 
সার্বভৌম লনাতন গোস্বামীর গুরু ছিলেন । 'তিনি 
তত্তৃচন্তামাণর একটি টকা রচনা করৌছলেন। 
[৯০) 

[বিপদ আঁধকারশ (১৯১৯ - ৯৯৩০) 'মর্জা- 
পুর মেদিনীপুর । লবণ সত্যগ্রহে অংশগ্রহণ করে 
প্যালসের ববরি অত্যাচারের ফলে মারা যান। [৪২] 

বিফুপদ চক্রবর্তী ৫১৯১৭ - ২৯.৯.৯১৯৪২) 
নকাশি--মোদনশপুর। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে 
শঙ্করারা ব্রশজ প্যালস স্টেশন আক্রমণে অংশ- 
গ্রহপকালে পাঁলসের গাঁলতে আহত হয়ে এ দিনই 
মারা যান! 1৪২] 

বক,প্রন্াদ বেরা (2- ৬.৬.১৯৩০) নারায়ণ- 
দিয়া-_-মোদনীপুর | বষ্কিম। লবণ সত্যাগ্রহে অংশ- 
গ্রহণ করে প্লিসের গুঁজতে আহত হয়ে কন্টাই 
হাসপাতালে মারা ধান। [৪২] 

বিহারটীলাল গৃপ্ত,। িআই.ই. ১৮৪৯ - 
১৯১১৬) কাঁলকাতা। চন্দ্রশেখর। সেন 
তি মাতনহ । প্রেসিডেচ্দী কলেজ থেকে বি.এ. 
পাশ করে ১৮৬৮ খপ, উচ্চশিক্ষার জন্য 'রলাত 

[ ৩৫৬ ] 1বছারণীলাল চক্রবতণ 

যান। সরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রমেশচন্দ্র দত্ত 

সেখানে তাঁর সহপাঠী 'ছিলেন। তান ভারতীয় 
?সাঁভল সার্ভস পরণক্ষা পাশ করেন এবং ব্যারিষ্টার 

হন। দেশে ফিরে 'তাঁন মানভূমের ডেপ্যাট ম্যাজ- 

স্ট্রেট ও হুগলীর ডেপুটি কালেন্টরের পদে কান্ত 

করেন। পরে তান প্রেসিডেল্সী ম্যাঁজস্ট্রেট ও 
কাঁলকাতার করোনার হয়োছলেন। ভারতটয 
ণবচারকদের ইউরোপশয় অপরাধীদের বিচার কবার 

ক্ষমতা না থাকার নীতির বিরুদ্ধে তাঁর মনে প্রাতিবাদ 

জেগোছল। হাওড়ার জেলা জজ থাকা কালে ১৮৮২ 

খুপ, তিনি রমেশচন্দ্র দত্তের পরামর্শে গভর্নরের 

কাছে এ বিষয়ে এক নোট পাঠান। এই নোট 

সরকারী অনুমোদন লাভ করে এবং ১৮৮৩ খ্যী. 

ইলবার্ট বল পাশ হলে ভারতীয় 'বিচারপাতিরা 

ইউরোপায়দের গবিচারের ক্ষমতা লাভ করেন । তানি 

িছুদিন কাঁলকাতা হাইকোর্টেরও 'বচারপাঁত 

ছিলেন । সরকারী কাজ থেকে অবসর-গ্রহণের পর 

করেন। [১২৪] 
1বহারশলাল চক্রবর্তী (২১.৫.১৮৩৫ - ২৪.৫" 

১৮৯৪)। ধৃপতা-দীননাথ। আধূনিক গাীতি- 

কাব্যের অন্যতম পুরোধা ও রবীন্দ্রনাথের কাব্য- 

গুরু। স্কুল কলেজে বেশণ লেখাপড়া না করলেও 

সংস্কৃত কলেজে 'মুগ্ধবোধ' এবং বাঁড়তে সংস্কৃত, 

ইংরেজশ ও বাংলা স্যাহত্য 'শক্ষা করেন। অল্প 

বয়স থেকেই কাঁবতা 'লখতেন। পরে সেইগযাল 

প্রকাশের সুবিধার জন্য তান 'পার্ণমা', "সাহিত্য 

সংক্রান্ত, 'অবোধবন্ধু, প্রভৃতি পান্নকা প্রকাশ 

করেন। রাঁচত গ্রম্থাবলশী : ক্বপ্নদর্শন' গেদ্যরপক 

কাব্য, ১৯৮৫৮), সঞ্গীত-শতক', 'বঙ্গস.ন্দরী', 

শনসর্গকিল্দ্শন, বন্ধাবয়োগ”  প্রেমপ্রবাহণীগ 
'সারদামঞ্গাল', 'মায়াদেবী”, ধূমকেতু”, 'দেবরাণী' 
'বাউলাবংশাত, “সাধের আসন” প্রভাতি। শেষোস্ত 
গ্রন্থখানি জ্যোতারন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নীর নিকট 

কাব্য-প্রাতভার স্বশকীতিরূপে উপহাক্ পাওয়া 

'আসন' উপলক্ষে রাঁচত। 'বিহারণলালের প্রথম 
দকের রচনায় সেগ্গশত-শতক) "সেকেলে ভাবসকল 

নাড়াচাড়া" সত্তেও বাংলা কাব্যে নৃতনত্ব আনে। 

বঙ্গসুন্দরশ' গ্রল্ধে ফরাসণ দার্শীনক গকোঁৎ'-এর 

প্রভাব বিদ্যমান । 'সারদামঙ্গল, গ্রন্থ শেষ দিকের 

ব্রচনা। এতে .দ্জার্মীনধরনের একটা অস্ফৃটতার 

ভাব (৬৪885707553) এসোছল। ১৯শ শতাব্দীতে 
দিবহারণলালই বাংঙজায় বশম্ধ গণীতকাঁবতার ধারাটি 
নৃতন খাতে বইয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথের কথায় 
“আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম 'বোধ হয় কাঁবর 
নিজের কথা । ৩,১৫,২৬,২৮/৪৬১১২৪) 



বিহারণলাল চট্রোপাধ্যায় 

[বহারণীলাল চগ্টৌপাধ্যাক্ম (১৮৪০ - ১৯০১)। 
বাঁস্পালাল। কেশবচন্দ্র সেনের সহপাঠী ও বন্ধু 
[বহারীলাল কৃতী ছাত্র ছিলেন। কিছুদিন প্লাড- 
স্টোন ওয়াইলির অফিসে এবং রেলাবভাগ্ে চাকার 
করেন। বাঙলাদেশে পাবাঁলক থিয়েটার প্রাতষ্ঠার 
আগে তান শৌখীন নাট্চর্চায় উল্লেখযোগ্য অংশ- 
গ্রহণ করেন ১৮৬৭)। বেলগাছয়া নাট্যশালা 

(১৮৫৮), মেট্রোপাঁলটান থিয়েটার ১৮৫৯) ও 
শোভাবাজার নাট্যশালায় (৯৮৬৭) যথাক্রমে 'রত্বা- 
বল”, শবধবাবিবাহ' ও “কৃফকুমার' নাটকে আভিনয়ে 
বিশেষ প্রশংসালাভ করেন। বাঙলার প্রথম স্থায়ী 
নাট্যশালা বেঞ্গল থিয়েটার, (১৮৭৩) প্রাতম্ঠার 
[তিনি অনাতম উদ্যোস্তা। বহুদিন এই মণ্চের অধ্যক্ষ 
গছলেন। তাঁর লেখা বহু নাটক এই থিয়েটারে 
সাফল্যের সঙ্গে আঁভননত হয়। আভিনেতা হসাবেও 
খ্যাত ছিল। রাঁচত নাটক : 'পরশীক্ষতের ব্রহ্মশাপ” 
'রাবণ বধ”, “সত৭-স্বয়ম্বর', 'সুভদ্রাহরণ', “পাণ্ডব 
নির্বাসন", “প্রভাস 'মিলন', 'জল্মাষ্টমী” “বাণযুজ্ধ”। 
থণ্ডপ্রলয়', “মুই হ্যাদু', ঘমের ভুল”, ঠা 
'রন্তগঞ্গা”, ধ্রুব, 'নরোত্তম ঠাকুর প্রভাতি । তাঁর 
রচিত প্রথম নাটক দুশট “নাদাপেটা হাঁদারাম' ছদ্ম- 
নামে প্রকাশিত হয়। [২৬,২৮,৬৫,৬৯,১৪৯] 
1বহারখলাল সরকার (১৮৫৫ - ১৯২৯) আল্দুল 

হাওড়া । উমাচরণ। জেনারেল 

স্টিটউউশনে এফ.এ. পর্যন্ত পড়ে কাঁলকাতা প্রেসে 
প্রেস-পারিদর্শাকের কাজ নেন। এর ধিছাঁদন পর 
'বঙ্জাবাসী, পান্রকার সম্পাদকীয় বিভাগে চাকার 
নিয়ে ৩০ বছর এ কাজ করেন। অন্ধকৃপ হত্যার 
ঘটনা 'মধ্যা প্রমাণ করার জন্য ইংরাজের জয়' 
গ্রদ্থাট লেখেন । সঙ্গাতাবদ্যারও অনুশীলন করে- 
'ছিলেন। রাঁচিত অন্যান্য গ্রম্থ : পবদ্যাসাগর চাঁরত”, 
শততুমীর', 'শকুন্তলা-তত্ব' প্রভাতি। “বঞ্গবাসী' 
পন্রিকা সম্পাদনার জন্য ৩ জুন ১৯১৫ খু. 
রায়সাহেব উপাধি পান। 1৭,২৫,২৬] 

বশরচন্দ্র প্রভু । 'িতা-_নিত্যানন্দ প্রভু । দীক্ষা- 
গুরু-সৎমাতা জাহ্নবী দেবী। শ্রীমন্ মহাপ্রভু, 
শানত্যানন্দ ও শ্ীঅদ্বৈতাচার্যের পরবত্শ বৈফব- 
সমাজের তিনি সর্বজনমান্য নেতা ছিলেন। পিতার 
মত বীরচন্দ্ুও বৈষণবধর্ম প্রচারে জীবন আতবাহিত 
করে গিয়েছেন। সম্প্রদায়ের বিশৃদ্ধিরক্ষার বিষয়ে 
তাঁর সদাসতর্ক দৃস্টি ছিল। নাম সংকীর্তন ও 
লাঁলাকপর্তন-প্রচারে তাঁর অক্লান্ত প্রয়াস শেষ" 
ভাবে স্মরণশয়। 1২৭] 

বঈরচন্দ্র মাণক্য। রিপুরা। রাজবংশে জন্ম । 
€ আগস্ট ১৮৬২ খু. তান গ্মাশিক্য উপাধি- 
গ্রহণ করে বাজদণ্ড ধারপ করেন এবং ৩১ বছর 
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রাজত্ব করেন। রাজত্বকালে 'ত্রপ্রায় দাসাবক্রয়, সতশ- 
দাহ প্রভাতি কুপ্রথা ও দুর্নীত দমন করোছলেন। 
সুশ্গা়ক ও বহ্ীবধ যন্ত্রে সিদ্ধহস্ত বশরচল্দ্রে 
দরবারে যদুভট্র, নিসার হোসেন, কাশেম আলশ 
প্রমুখ ভারতাবখ্যাত বহু সঙ্গাশতজ্ঞ ও যল্মাশল্পণ 
সাদরে স্থান পেয়ৌছলেন। গুপণমুগ্ধ মহারাজ যাদু- 
ভট্রকে 'তানরাজ"' উপাঁধ দয়েছিলেন। নিজে 
খেয়াল টপপাও রচনা করেন। চিন্রকলায়ও তাঁর 
অসাধারণ কাতিত্ব ছিল। জলরংচিত ও তৈলরংচন্নের 
অনুশীলনে এবং ফোটোগ্রাফের কাজে তিনি অনেক 
সময় কাটিয়েছেন। কয়েকজন দেশশ ও ইউরোপণয় 
চন্রকর তাঁর দরবারে স্থাঁয়ভাবে [নিষুন্ত ছিলেন। 
তাঁর প্রযত়ে প্রাতি বছর রাজপ্রাসাদে 'িত্রপ্রদর্শনীও 
হত। বাংলা ভাষার উল্বাতিবিধানে ও পুন্টিসাধনে 
তপুরারাজগণের কশীর্ত অতুলনীয়। বারচম্দ্রুও 
রাজকার্ধে ইংরেজশী ভাষার ব্যবহার আরম্ভ হতে 
দেখে আইন করে বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন রাজকার্ষে 
বাংলা ভাষার ব্যবহার বজায় রাখেন। তান সুকাঁব 
ছিলেন। তাঁর রচিত বহু কবিতা ও গান আছে। 
তাছাড়া 'বাবধ প্রাচীন গ্রন্থ প্রচারের ও বহু 

সদগ্রল্থ মুদ্রণের জন্য তান প্রচুর অর্থব্যয় করেছেন। 
পণ্ডিত রামনারায়ণ 'বদ্যারত্রকে দিয়ে তান 'বাবিধ 
টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ শ্রীমদ্ভাগ্নবত গ্রন্থ সম্পাদন 
করান এবং বিনামূল্যে বিতরণ করেন। তান 
'নম্ঠাবান বৈষব ছিলেন এবং বহু? বৈফব পদাবলী 
রচনা করেছেন। তাঁর রাঁচত ৬টি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 
“হোরি' ও 'ঝুলন' গ্রন্থের গীতাবলশ বৈফব পর্ব 
উপলক্ষে গণত হয়ে থাকে । তারি প্রবয়ে নিরক্ষর 
পার্বত্য কাঁকজাতও কিছু পাঁরমাণে বাংলা লেখা- 
পড়া শিখেছে। [১৯] 

বারনারায়শ বাগরশী (?- ১৯৩০) হরপুর-- 
মোদনীপূর। ১৯৩০ খু, আইন অগ্রান্য আন্দোলনে 
লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করেন। খেরসাইয়ে 
চৌকিদার ট্যাক্সের বিরুদ্ধে শোভাষান্রাকালে তিন 
পুজিসের গুলিতে নিহত হন। 18৪২] 

বখরেল্্রচ্দু সেন (১৮৯৪ - ৯,.১১,১৯৭০) 
বাঁনয়াচঞ্গ-্রীহট্র। বিপ্লবী সুশীলচন্দের ভ্রাতা । 
শ্রীহট্র জেলায় বৈপ্লবিক জীবন শুরু করে বহুবার 
কারাবরণ করেন। মানিকতলা মেরারিপুকুর) বোমার 
মামলায় তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দাণ্ডিত হন। 
স্বাধীনতা লাভের পূর্বে মানত পেয়ে অরবিন্দ 
আশ্রমে বাঁক জীবন কাটান। [৯৬] 

বশরেম্্রনাথ চট্টোপাধ্যাক্ম (১৮৮০ - ৬.৪.৯৯৪৩) 
ব্রাহ্মণগাঁ--ঢাকা। পিতা বিখ্যাত - অঘোর- 
নাথ। পিতার কমর্িল হায়দ্রাবাদে জন্ম। মাল্লাজ 
থেকে প্রবেশিকা ও কলিকাতা বিবিবিদ্যালয় থেকে 
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বএ. পাশ করেন। ১৯০১ খ্ী, আই.ি.এস, 
পরণক্ষা দেওয়ার জন্য বিলাত যান। সেখানে বার 
সাভারকরের প্রভাবে বিস্লবমন্দে দীক্ষা নেন। 
সিভিল সাঁভিস পাশ করতে না পেরে ব্যারস্টার 
হবার চেস্টা করেন। ১৯০৬ খ, নবীন তুকশির 
আবিসংবাদণী নেতা কামাল আতাতুর্কের সঙ্গে [তিনি 
পারাচিত হন এবং ভারতের জাতীয় আন্দোলনে 

সাহায্য চান। এই বছর বিখ্যাত প্রবাস বিপ্লবী 
শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা লশ্ডন ছেড়ে প্যাঁরসে আশ্রয় 
নেওয়ায় শ্যামাজণ প্রাতিষ্ঠিত লন্ডনের “ইন্ডিয়ান 
সোশিওলজিস্ট' পন্িকা পরিচালনার প্রধান দায়িত্ব 
বীরেন্দ্রনাথের ওপর পড়ে। ক্র্যাকে ও ওয়ার্শ'র 
মধ্য 'দিয়ে পারভ্রমণকালে ইউরোপের 'ব্রিটিশ-বিরোধণ 
সংবাদপত্র "তলোয়ার'এর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। 
১৯০৮ খুশী. আয়ারল্যান্ড পারিভ্রমণে যান। ইতি- 
মধ্যে বারেন্দ্রনাথ ইশ্ডিয়া হাউসের ছান্রদের, আভনর 
ভারত সঙ্ঘের ও ফ্রী ইন্ডিয়া সোসাইটির সদস্যদের 
রাজনোতিক 'শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। ১৯০৯ খপ. 
মদনলাল ধংড়ার হাতে উইালয়ম কার্জন ওয়াইলপ 
নিহত হলে বীরেন্দ্রনাথের মিডল টেম্পলের 
ব্যারিস্টারী সনদ বাতিল হয় ও গ্রেপ্তার এড়াবার 
জন্য তান পরের বছর প্যারিসে চলে আসেন। 
তখন থেকে 'তলোয়ার ও 'বন্দেমাতরমূ পান্রকা 
দু"টর পারচালনায় সহযোগিতা করেন। ১৯১০ 
খু. বীরেম্দ্রনাথ লোনিনের নামের সঙ্গে পারাঁচত 
ও ফরাসী সোশ্যালিস্ট পার্টর সদস্য হলেও মনে- 
প্রাণে একজন জাতশয়তাবাদশ বিপ্লবী 'ছিলেন। 
এই সময় তাঁর জ্যেন্ঠা ভাগনী খ্যাতনাম্নণ দেশ- 

সম্পর্ক নেই--বহদাদন আগেই তাঁকে অর্থসাহায্য 
পাঠানো বন্ধ হয়েছে। প্যারসে থাকার সময় খুব 
সম্ভবত একজন ফরাসণ মাঁহলার সঙ্গে তাঁর বিবাহ 
হয়, ধিনি পরবর্তশ জশবনে সন্্যাসনী তেও) 
হয়োছিলেন। বীরেল্দ্ুনাথ প্যারিসে কাজ করার সময় 
বাজ দেশের 'বস্লবণ নেতাদের সঙ্গো পাঁরাঁচিত 
হন। বিশ্ববুদ্ধ আসন্ন দেখে ১৯১৪ খুশী, জার্মানধ 
চলে আসেন। বার্লিনে অবস্থানকালে তাঁর রাঁচিত 
280, হও আওতা ০45 গ্রন্ধে আকৃষ্ট 
হয়ে জার্মান সরকার তাঁকে আহবান করে ভারতশয় 
বস্লববাদশীদের 'শ্রটিশ-বরোধশ বৈপ্লাবক কার্ষ- 
কলাপে সাহায্য করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বশরেন্দ্ু- 

নাথ শরুর শু কাইজারের সঙ্গে ১৫ দফা চুন্তি 
করলেন-_ভান়তে বিপ্লব প্রচেষ্টায় আর্ক ও 
সার্মা্ক সাহাধ্য লাভের আশায়। এই চুন্তর দশম 
ঘফা ছিল নিম্নর্প : “আমাদের [বিপ্লব সফল হলে 
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ভারতে সাম্যবাদ প্রজ'তন্দ্র শাসন প্রবর্তন করা 
হবে, তখন অস্ট্রোজার্মান শান্ত এতে বাধা 'দিতে 
পারবে না। একাদশ দফার বন্তব্য- ভারতের দেশায় 

নৃপাঁতিদের কেউ যাঁদ রাজতন্ত্র বিস্তারের চেষ্টা 
করে তার বিরুদ্ধে সাহায্যের অঙ্গীকার । এই চুন্ত 
সম্পাঁদত হয়োছল তাঁর সংস্থাপপিত 42412) 
11706761002195 000)17510/5 বা বিখ্যাত বাঁল'ন 

কমিটির সঙ্গো। ১৯১১৪ খ্যী, শেষের 'দকে গঠিত 
এই কাঁমাটর অপর বাগঙালশ সদস্যদের নাম- 
অধ্যাপক শ্রীশ সেন, সতাশচন্দ্র রায়, ড. জ্ঞানেন্দু- 
চন্দ্র দাশগুস্ত, ড. অবিনাশ ভট্টাচার্য ও ধীরেন্দ্রনাথ 
সরকার । ব্যার ওপেনহাইমার ছিলেন জার্মান 
পররাম্ট্র বিভাগের প্রাতীনাঁধ। ১৯১৬ খু, পর্যন্ত 
বীরেন্দ্ুনাথ এই কাঁমাটর সম্পাদক 'ছিলেন। এই 
কাঁমাট ইউরোপ, আমোরকা, এমন কি সদর 
মেক্সিকো ও ব্রেজল পর্যন্ত যোগাযোগ করে এবং 
বহু দুওসাহসী ভারতীয় ষুবক এই কর্মযজ্জে যোগ 
দিয়ে ভারতের স্বাধীনতার জন্য অত্যন্ত গবপদ- 
সঙ্কুল যান্রা শুরু করে। কাঁমাটর নিদেশে শ্রীশ 
সেন, আঁবিনাশ ভট্রাচার্য প্রভৃতি ভারতে প্রবেশ 
করেন। এই কাঁমাঁটর কাজে যোগ দেওয়ার জন্যই 
বাঘা যতননের নির্দেশে নরেন্দ্রনাথ এম. এন. রায়) 
১৯১৫ খী. দেশ ছেড়ে বোরয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে 
ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত আমেরিকা থেকে বার্লিনে এসে 
বার্লন কাঁমাঁটর সম্পাদকের কার্ষভার গ্রহণ করেন 
(১৯১৬ -১৯)। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্র- 
নাথ দত্ত ও বাঁরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এরপর আরও 
কয়েকজনের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য অণ্চলে আসেন । এঙ্কশ 
ও কেনিয়ায় এই শহর দুশট তৎকালীন তুক্শ 
সামাজোর ও বর্তমান সিরিয়ার অল্তর্গত) জার্মান- 
দের হাতে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের মূস্ত করে এক 
ভারতীয় জাতীয় বাহন গড়ে তোলার চেষ্টা 
করেন। সুইডিশ ও ওলন্দাজ সোশ্যালিস্টদের 
উদ্যোগে ও কেরেনস্কী তথা মেনশোভিকদের সহ- 
যোগিতায় স্টকহোমে ১৯১৯৭ খম্টাব্দের মাঝা- 
মাঝ যে শান্তি সম্মেলন অনম্ঠিত হয় তাতে 
বীরেন্দ্রনাথ প্রমূখ ভারতশয় বিস্লবীরা যোগ দেন। 
তাঁরা এবং আমোরকার প্রবাসণশ ভারতপয় বপ্লবশরা 
রাশিয়ার বিপ্লবের সাফল্যে অভিনন্দন জানান এবং 
াজেদের দেশের বিপ্লব প্রচেষ্টায় সমর্থন আশা 
করেন। প্রথম 'িশ্বযৃদ্ধান্তে বা্লন কাঁমাঁটর কার্য 
কলাপ শেষ হয়। ৯.৭,১৯১৯ খুশী, বারেন্দ্ুনাথ 
'লণ্ডন টাইম্স পাত্রকায় তাঁর সন্মাসবাদ ত্যাগ 
করার কথা ঘোষণা করেন। ১৯১২০ খঃশজ্টাব্দের 
শেষের দিকে তিনি মস্কোর যান। মস্কো সফরে 
তাঁর সষঙ্গনশ হলেন প্রখ্যাত আমোরকান মাহলা 



বারেন্ছুলাথ চদ্বোপাধ্যায় 

আগনেস স্মেডলণ। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন 
ও রুশ বিপ্লবে সহানুভূতি জানানোর জন্য আগনেস 
স্মেউলণ মার্কিনি সরকার কর্তৃক কারাগারে 'নাক্ষ্ত 
হন। কারামনীস্তর পর 'তিনি 'ক্রেপ্ডস অফ ইন্ডিয়ান 
ফ্রুডমত নামক সংস্থার মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতার 
পক্ষে কাজ করেন। পেনসিলভোনয়ার এই শ্রামক- 
কন প্রকৃত ভারত-দরদশ ও বন্ধু ছিলেন। মস্কোয় 
বরেন্দ্রনাথ ও স্মেডলী পরস্পর স্বামী-স্ত্রী বালে 
ঘোষণা করেন। ১৯২১ খ্ী. আল্তর্জাঁতক কাঁমউ- 
নস্ট সংস্থা 'তৃতশয় আন্তর্জাতিক'-এর তৃতীয় 
সম্মেলনের প্রাক্কালে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পান্ডুরং 
খানখোজে প্রমুখ একদল ভারতবয় 'িপ্লবীর নেতা 
দহসাবে তান পুনরায় মস্কো যান। ভারতের 
“বগ্লবের চবিন্র-সম্পর্কে তাঁর ও কয়েকজন সহ- 
কর্মীর বন্তব্য সেখানে তান নিবন্ধ আকারে পেশ 
করেন। ১৯২২ খী, জাতীয় কংগ্রেসের গয়া আঁধ- 
বেশনে বীরেন্দ্রনাথ একটি স্মারকলাপ পাঠান। 
এতে জাতীয় কংগ্রেসকে কিভাবে একাঁটি গণ-পারিষদে 
পাঁরণত করা যায় তাঁরই ব্যবস্থা প্রদত্ত হয়োছল। 
১৯২৬ খ্ডী. বীরেন্দ্রনাথ কাঁবগুরু রবীন্দ্রনাথের 
মাধ্যমে লর্ড সত্যেন্দ্র সংহের দ্বারা ব্রিটিশ গভর্ন- 
মেন্টের কাছে ভারতে ফেরার জন্য অনুমাত লাভের 
চেস্টা করে ব্যর্থ হন। ১৯২৭ খী, ব্রাসেলস 
শহরে যে নসাম্রাজযবাদীবরোধী সম্ঘ' স্থাঁপত হয় 
'তাঁন তার অন্যতম সম্পাদক এবং ব্রাসেলস সম্মে- 
লনের একজন প্রধান উদ্যোন্তা ছিলেন। জওহরলাল 
নেহরু এই সম্মেলনে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের 
প্রাতানাধত্ব করেন। ১৯৩২ খুশী. হিটলারের অভ্যু- 
থানের পূরাহে বীরেন্দ্রনাথ সোভিয়েট দেশে যান 
এবং লোননগ্রাদের “ইনস্টিটিউট অফ এথ্নো- 
প্রাফ'র ভারতীয় বিভাগের প্রধানরূপে যোগদান 
করেন। এই সঙ্গে ইনৃ্টিটিউটের এশীয় শাখার 
বিজ্ঞান সম্পাদক হন। ভারতবর্ষীয় সমাজতত্, 
বিশেষ করে এদেশের মানবগোচ্ঠীর র্লমাবিকাশ, 
সম্বন্ধে তাঁর প্রগাঢ় পাঁণ্ডিত্য ছিল । ইংরেজশী, ফরাসশ 
ও জার্মান ভাষা ভাল জানতেন। রুশ ভাষায় ভাল 
দখল না থাকায় 'লাডয়া এডোয়ার্ডেভনার সাহায্য 
নিতেন- এই সনেই ঘনিষ্ঠতা ও বিবাহ হয়। 
বীরেক্দুনাথের বহু লেখা নানা দেশের পািকায় 
ছাঁড়য়ে আছে। তার মধ্যে রাজনশীতি, অর্থনীতি, 
ভাষাতত্ব, সমাজতত্ব, দর্শন কিছুই বাদ যায় নি। 
তবে 2600098501০ গবেষণায় খুবই সাফলালাভ 
করেছিলেন। ১৯৩৭ খখ. স্ট্যালনের আদেশে 
গ্রেপ্তার হয়ে অজ্ঞাত স্থানে প্রেরিত হন। মৃত্যুর 
স্থান ও কারণ অজ্ঞাত। সোভিয়েট কাঁশ্ীনিস্ট 
পার্টির ২০তম কংগ্রেসের পৃনর্ধিচারে কাঁমিউীনিস্ট- 

[৩৬৯ ] বীরেন্দ্রনাথ দাশগপ্ত 

রূপে তান পূর্ণ মর্যাদায় প্রাতত্ঠিত হন। [৩,৫, 
১০১৬৪,১০৬,১০৭,১০৮, ১৯১৬১১২৪] 

দৃত্তগ;্ত (১৮৯১ - ২১.২*৯৯১০))। 
ণবক্রমপুর-ঢাকা। বাঘা যতশনের গুপ্ত বিপ্লবী 
দলের সভ্য উানশ বছরের যুবক ধারেন্দ্রনাথ আলণ-. 
পুর ষড়যন্ত্র মামলার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী সামশুল 
আলমকে হত্যার ভার 'নিয়ে ২৪.১.১৯১০ খুশ, 
কোর্ট প্রাঙ্গণে হত্যা করেন। পুঁলসের হাতে ধরা 
পড়ে ফাঁসর আগের দিন পাীলসের মিথ্যা চক্রান্তে 
স্বীকারোকন্ত দেন। পরে আসল ঘটনা জানতে পেরে 
বাঘা যতনের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে চিঠি 
লেখেন। [৪২১৪৩১৫৪,১৩৯] 

বীরেন্দ্রনাথ দাশগু্ত (১৩.৫,১৮৮৮ - ৬.১. 
১৯১৭৪) বিদগাঁও-বক্রমপূর--ঢাকা। ইঈশানচন্দ্ু। 
দপতার কর্মস্থল জলপাইগ্ড়তে জল্ম। ১৯০৬ 
খুশী, কলিকাতায় এসে সদ্যপ্রাতিষ্ঠিত জাতীয় 
শিক্ষা-পারষদে বেতর্মান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) 
ভার্ত হন। ইলেকাট্রক্যাল ইঞ্জিনীয়ারং পাশ কারয়ে 
আনার জন্য শিক্ষা-পাঁরষদ তাঁকে ১৯১১ খ্ঃশ, 
স্কলারাশিপ দিয়ে আমোরকা পাঠান। ১৯১৪ খু. 
তানি পার্ডু 'বিশ্বাবদ্যালয় থেকে ইলেকান্িক্যাল 
ইরঞ্জনীয়ারং পাশ করে শিকাগোতে চাকার কর- 
গছলেন। এই সময় 'বশ্বযৃদ্ধ শুরু হলে আমে- 
গরকায় ভারতশয় 'বস্লবীরা ইংরেজের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে তৎপর হয় এবং 'তাঁন সেই দলে যোগ 
দেন। তার আগেই "ব্রাটশ কাীন্সলের অনুমাত 
ছাড়াই 'িনি সামরিক শিক্ষা নিয়েছিলেন । প্রবাসশ 

সদস্য হিসাবে তান মেসোপটোময়ার আর্মর সঙ্গে 
মলে সিনাই মরুভূমি ও সুয়েজ খালে ইংরেজের 
ণবরুদ্ধে দার্থখাদন ধরে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে আহত 
হয়ে সুইজারল্যান্ডে সাত বছব কাটান। সেখানের 
পান্নকাতে তান ভারতের রাজনৌতক ও অর্থ- 
নৌতক অবস্থা বিশ্লেষণ করে কয়েকঁট প্রবন্ধ 
প্রকাশ করেন। ১৯২১ খু, তন সেখানে এক 
জার্মান ব্যবসায়শর সঙ্গে ইশ্ডোপসুইস ট্রেডং 
কোম্পানশ স্থাপন করে দেশে ভাইদের সপ্পো ব্যবসায় 
শূর্ করেন। ১৯২৪ খুশী, দেশে এলেও পুলিসের 
তাড়ায় তাঁকে ফিরে যেতে হয়। ১৯২৭ খুশী, 
বিবাহ করেন। ১৯৩৭ খ্ডী. হিটলারের কোপে পড়ে 
তাঁকে একমাস হামবর্গের আনডারগ্রাউণ্ড সেঙ্স-এ 
কাটাতে হয়। ১৯৫০ খু. তানি নদীয়া জেলায় 

একটি সর্বোদয় আশ্রম প্রাতিজ্ঞা করে সমাজ-সেবায় 
আত্মানয়োগ করেন। বিনয় সরকার ইনস্টিটিউট অফ 
সোশ্যাল সায়েল্সের প্রাতিষ্ঠাতা-পাঁরচালক 'ছিলেন। 
কাঁলকাতায় মৃত্যু। [১৬,১১৬,১৯৪,১৪৯] 



বারেন্দুনাখ দে 

বারেল্দনাথ দে (১২৯৮ ?-১৬,৮.১৩৭০ ব.) 
"লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে [ড.এস-স, হৌঞ্জ.) 
উপাধি পান। দেশবষ্থুর আহ্বানে কঁজিকাতা পৌর 
প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। মৃত্যুর পূর্বে পৌর প্রাতি- 
্ঠানের কনসাল্টিং ইঞ্জিনীয়ার এবং রাজ্য সরকারের 
উন্নয়ন পাঁরকল্পনার চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি 
ক্যালকাটা ইঞ্জনীয়ারিং কলেজ ও বঙ্গীয় ফাঁলত 
ণবজ্ঞান পরিষদের প্রাতিষ্ঠাতা-সভাপাঁত এবং ভারতীয় 
ইঞ্জনীয়ার সোসাইটির সভাপাঁত ছিলেন। 19] 

বশরেন্দ্নাথ চৈত্র (১৭.৯.১৮৮৪ - ৩১,৯১২, 
১৯৭১) র্লাজশাহশী। কাশখকান্ত। সেন্ট জোভয়ার্স 
কলেজে এফ.এ. এবং প্রোসিডেল্দী কলেজ থেকে 
ব.এস-স. পাশ করার পর তানি কাঁলিকাতা 'িব*ব- 
ধবদ্যালয়ের নবপ্রবার্তত এম.এস-স. পরীক্ষার প্রথম 
ছাত্রদলের অন্যতমরূ্পে ১৯১০ খ. কো মাস্ট্রতে 
এম.এস-সি. ডিগ্রী পান ও বই. কলেজের 
কেমীস্ট্টর লেকচারার 'নষূন্ত হন। পরে কলেজের 
কাজ ছেড়ে বন্ধু খগেন্দ্রনাথ দাশ ও রাজেন্দ্রনাথের 
সঙ্গে মাঁলতভাবে প্রথম 'িবশবযুদ্ধের সময় ক্যাল- 
কাটা কোমক্যাল প্রাতিষ্ঠা করেন এবং 'তিনি তার 
সারুয় অংশখদার হন। 'তাঁন একজন রোটারয়ান 
ছিলেন। এছাড়া হীশ্ডিয়ান ম্যানুফ্যাকচারার্স আযসো- 
সিয়েশন, কাঁলকাতা, ইশ্ডিয়ান সোপ আ্যান্ড টল্লেলে- 
টারজ মেকার্স আসোসিয়েশনের সভাপাঁতি এবং 
অন্যান্য বহু; প্রাতষ্ঠানের উপদেষ্টা-পাঁরষদের সদস্য 
ছিলেন। [১৬,৯১৭] 

শাসমল (১৮৮১ - ২৪,১১,১৯৩৪) 
চণ্ডীভেটী-কাঁথি- মোদনপুর | বশ্বম্ভর ৷ বিশিষ্ট 
ব্যারিস্টার ও রাজনোৌতিক নেতা । ১৯০০ খু, 
এন্ট্রাল্স পাশ করে কাঁলকাতা রিপন কলেজে ভার্ত 
হন। আইন পড়ার জন্য তিনি ইংল্যা্ড যান। 
১৯০৪ খু. ব্যারস্টাররূপে কাঁলকাতা হাই- 
কোর্টে যোগদান করেন। কয়েক বছর পরে মোদনন- 
পুর জেলাকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। 
১৯১৩ খুশী, পুনরায় কলিকাতা হাইকোর্টে যোগ 
দেন ও আইনজাবী 'হসাবে বিশেষ খ্যাতিমান হন। 
চট্রগ্রাম অস্তাগার আক্রমণ মামলায় [তান 'বনা ফিতে 
আসামশ পক্ষ সমর্থন করেন। ১৯৩২ খুশি. ডগলাস 

হত্যা মামলায়ও আসামী পক্ষের উীঁকল 'ছিলেন। 
১৯২১ খখ. আইন ব্যবসায় ত্যাগ করে স্বাধশনতা 

হন। ম্বীস্লাভের পর দেশবন্ধুর স্বরাজাদলের 
সঙ্গো হুন্ত হন। মোদনীপৃর ইউনিয়ন বোর্ড কর- 
বন্ধ আন্দোলনেওতনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন । ১৯২৩ 
ও ১৯২৬ খুশী. মৌদনীপুর জেলা বোর্ডের চেয়ার- 
ম্যান, ১৯৯২৩ ও ১৯২৫ খা, বঙ্গীয় বাবস্ধাপক 

[৩৮০ ] বীরেশ্বচ্ু খূহ 

সভার সভ্য এবং ১৯২৫ ও ১৯২৬ খশ. প্রার্দোশক 

কংগ্রেসের সভাপাঁত 'ছিলেন। ১৯২৭ খশ. তাঁর 
বরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উঠলে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ 
করেন। কংগ্রেস-বিরোধা প্রার্থিরূপে তান কাঁল- 
কাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর (১৯৩৩) এবং 
ভারতশয় আইন সভার সভ্য 'নর্বাচিত হন (১৯৩৪) । 
দেশবাসশ তাঁকে “দেশপ্রাণ” উপাধি দ্বারা সম্মানিত 
করে। [৩,১০,১২৪] 

সরকার (?- ১৯৭১) রাজশাহশী। 

স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করার অপরাধে 

১৯১৩১ খুশ. দ্বিত"য় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে 
্রাটশ পুলিস তাঁকে বন্দী করে। ১৯৪৫ খু. 
মান্ত পেয়ে “আজাদ 'হন্দ ফৌজে'র আন্দোলনে 
ছাত্র যুবকদের নেতৃত্ব দেন। স্বাধীনতার পরেই 
বিখ্যাত নাচোল বিদ্রোহে স্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ 
করেন। জেলে থাকা কালে বি.এ. ও আইন পরাক্ষা 
পাশ করে আাডভোকেট হন। পাকিস্তান গঠিত 
হওয়ার পরেও তাঁকে একাধিকবার কারাদণ্ড ও 
অন্তরণণ জধবন যাপন করতে হয়। জীবনের বেশী 
সময় কাটে 'বাঁভন্ন জেলে । বাঙলাদেশ স্বাধীনতা 
আন্দোলনের সময় পাকিস্তানী সৈন্যেরা তাঁকে 
ধনাদ্রত অবস্থাক্স গাঁলাবদ্ধ করে নিহত করে। 
মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল পণ্ঠাশের কিছ: 
বেশী । [৯৬] 

বীরেশচন্দ্র গুহ ৮.৬.১৯০৪ - ২০.৩,১৯৬২) 
বানারপাড়া-বাঁরশাল। রাসাবহারী। পিতার কর্ম- 
স্থল ময়মনাসংহে জল্ম। মাতুল মহাত্মা অশ্বনী- 
কুমার দত্ত। 'তাঁন কাঁলকাতা শ্রীকৃক পাঠশালা 
থেকে প্রবোশকা ১৯১৯) ও সিটি কলেজ থেকে 
আই.এস-স. পাশ করেন। প্রোসডেন্সস কলেজে 
1ব,.এস-সি. পড়ার সময়ে অসহযোগ আন্দোলনে 
যোগ দেওয়ার অপরাধে ১৯৯২১) কলেজ থেকে 
বাহম্কৃত হন। তারপর সেন্ট জৌভয়ার্স কলেজ 
থেকে রসায়নে অনার্সসহ প্রথম স্থান আঁধকার করে 
.এস-স. ১৯২৩) পাশ করেন। এম.এস-ীসনতেও 

প্রথম হন (১৯২৫)। এক বছর বেজ্গল কৌঁমক্যালে 
কাজ করার পর টাটা স্কলারাশপ' পেয়ে 'বিলাত 
যান (১৯২৬)। তান লন্ডন 'বশ্বাঁবদ্যালয় থেকে 
প-এইচ-ড, এবং ভি.এস-স. 'ডগ্রী লাভ করেন। 
তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল “ষণ্ডের যকৃতের মধ্যে 
িটামন বি ২-র অস্তিত্ব অনুসন্ধান” । এরপর তান 
কেম্ত্িজের বিখ্যাত প্রাণ-রসায়নাবদ এফ. দি. হপৃ- 
কিজ্সের অধশনেও গবেষণা করেন । রাশিয়ার দূতের 
সঞ্গে প্রবাসী ভারতীয় ছাতদের যে যোগাযোগ ঘটত 
এবং বাীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমূখ প্রবাল ভারতীয়- 
দের যে স্যাধশনতা আন্দোলন চলাছিল তাতে বীরেশ- 



বশরেশ্ধর 'তর্কতরর্থ 

চন্দ্র প্রতাক্ষভাবে অংশ 'নিয়োছিলেন। দেশে ফেরার 
পর ফিছাদন আবার বেস্গন কোঁমক্যালে কাজ 
করেন। ১৯৩৬ খু, কাঁলকাতা 'বিশবাবদ্যালয়ে 
ফলিত রসায়ন বিভাগ্গের প্রধান অধ্যাপকের পদ 
পান। ১৯৪৪ খী, ভারত সরকার তাঁকে খাদ্য- 
দপ্তরে প্রধান টেকনিক্যাল উপদেষ্টা-পদে "নিযুক্ত 
করেন। ৯৯৪৮ খ. দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের 
সভ্য হিসাবে কাজ করেন। ১৯৫৬৩ খুশী. কলিকাতা 
বিশ্বাবদ্যালয়ে ফিরে আসেন এবং আমরণ অধ্যাপনা 
ও গবেষণায় যুস্ত থাকেন। ছান্রাবস্থায় ঘোষ ্রাীভোলং 
বৃত্ত লাভ করে ইউরোপের নানা দেশে ভ্রমণ করে 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা-পন্ধাতর সঙ্গে তিনি 
পারাঁচত হন। তান 'বাঁভন্ন সময়ে গমবীজ থেকে 
শভটামিন নিচ্কাশন', আ্যম্করবিক আযঁসড অথবা 
ভিটামিন “্' বিষয়ে গবেষণা করেন। উদ্ভিদকোষ 
থেকে 'আ্যস্করবীজেন' বিশ্লেষণে তান ও তাঁর 

সহযোগীরা 'মৌলক কৃতিত্ব দেখান। বাঙলায় 
১৯৪৩ খশষ্টাব্দের দুভরক্ষের সময়ে ঘাস-পাতা 
থেকে প্রোটন বিশ্লেষণের গবেষণা শুর করেন 
এবং মানুষের থাদ্যে এই ডী্ভজ্জ প্রোটন মিশ্রণের 
নানা পদ্ধাত দেখান। 'তাঁন বিজ্ঞান ও শিজ্প- 
ঘিষয়ক গবেষণা পাঁরষদ এবং ভারতীয় বিজ্ঞান 
কংগ্রেস আযসোসিয়েশনের সদস্য 'ছিলেন। এছাড়া 
কেন্দুশয় সরকারের দশটি গবেষণা পারিচালন-কেন্দ্ের 
চেয়ারম্যান এবং কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ফ্যাকাল্টির ডীন ছিলেন। বিজ্ঞানী হলেও সারা- 

জণবন স্বদেশের মুক্ত তথা ব”্লবের কথা ভেবেছেন 
ও প্রয়োজনে সক্রিয় অংশ 'নিয়েছেন। সাঁহত্য ও 

সংস্কাতিতে উৎসাহশ ছিলেন। সংস্কৃত, ইংরেজী ও 
বাংলায় কাঁবতা আবৃত্তি করে বন্ধৃদের প্রায়ই মুগ্ধ 
করতেন। 'বখ্যাত সমাজসোবিকা ড. ফুলরেণু গুহ 
তাঁর সহধার্মপপ। তান স্বামীর ইচ্ছানুসারে বীরেশ- 
চন্দের পৈতৃক সম্পত্তি তাঁর হ্রাতুষ্পুত্রদের জন্য এবং 
স্বোপাজিতি সমস্ত অর্থ ও বালীগঞ্জস্থ বৃহৎ 
অট্রালকা কাঁলকাতা িশবাঁবদ্যালয়কে প্রাণ-রসায়ন 
গাবেষণার জন্য দান করেন (১৯৭২)। বারেশচন্দ্ 
সাম্যবাদে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু অধ্যাপনা জাঁবনে 
কোন রাজনোতিক দলের সঞ্জো জাঁড়ত ছিলেন না। 
স্বাধীনতা-উত্তরকালে বিভিন্ন সম্মলনে ৩ বার 
রাশিয়ায় ও ৪ বার আমোরকায় যান। 1১০, 
৮২:১৪৬] 

বদরেছ্ষর ত্কতীথ", সহামহোপাধ্যায় (১২৭৯ - 
১৩৬৯ ব.) বৈদ্যপ্র--বরধমান। সারদাচরণ ভট্টাচার্য । 
১২ বছর বয়সে পিতার নিকট মৃশ্ধবোধ ব্যাকরণের 
আদ্য ও মধ্য পরাক্ষার পাঠ শৈষ করেন। তারপর 
শবভিন্ন পণ্ডিতের নিকট কাব্য অধ্যয়ন করে আদ্য 

[ ৩৮৯ ] বংজ্খদেব বল, 

ও মধ্য পরাক্ষায় কাঁতত্বের সঙ্গে এবং উপাধ 
পরণক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ঘ হয়ে চাব্বশ 
পরগনার মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক 
মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্বভৌমের নিকট নব্য- 
ন্যায়শাস্তর অধ্যয়ন করেন ও উপাঁধ পরাক্ষায় প্রথম 
[বভাগে প্রথম হয়ে পুরস্কার ও স্বর্ণকেয়ূর উপহার 
পান। শ্রীভারতধর্ম মহামণ্ডলের পক্ষে মাথিলার মহা- 
রাজ কামাথ্যাপ্রসা্দ সিংহের কাছ থেকে 'তকাঁনাধ 
উপ্রাঁধ লাভ করেন। ১৩১০ ব. তান স্বগ্রামে 
'জ্ঞানতরাঁঞ্গণণ' নামে চতুষ্পাঠী খুলে ৯০ বছর 
অধ্যাপনা করেন। ১৩২১ ব. বর্ধমানের “বজয় 
চতুষ্পাঠ'র প্রধান অধ্যাপক নিষুস্ত হয়ে আমত্যু 
সেখানে অধ্যাপনার কাজে ব্যাপৃত 'ছলেন। 'তাঁন 
কাঁলকাতা 'বি*বাঁবদ্যালয়ের সংস্কৃতে এম.এ. পরাক্ষার 
এবং কলিকাতা সংস্কৃত আসোসিয়েশন, ঢাকা সার- 
স্বত সমাজ ও নবদ্বখপ বঞ্গাববৃধজননণ ভার প্রশ্ন- 
কর্তা ও পরাঁক্ষক 'ছিলেন। তাঁর রাঁচত গ্রল্থসমহের 
মধ্যে মান্র 'লকারার্থ নির্ণয় নামক পুস্তকখানি 
প্রকাশত হয়েছে (১৯২১)। ১৯৩৪ খ্যী, তান 

'মহামহোপাধ্যায়' উপাঁধ দ্বারা সম্মানিত হন। 

[১৩০] 

বগরেশ্বর পাঁড়ে ১৮৪২-১৯১৯১) কামরা-- 

যশোহর। মৃত্যুঞ্জয় । বীরেশ্বরের পূরবপদরূষ সম্াট 

আকবরের সময় কান্যকুক্জ থেকে বঙ্গদেশে আসেন। 

প্রথমে কিছদিন কৃনগর কলেজে পড়ার পর তিনি 

মোহনচন্দ্র চূড়ামণর কাছে ব্যাকরণাঁদ শেখেন। 

১৬ বছর বয়সে 'লশলাবতা বা গাঁণতাঁবিজ্ঞান' নামক 

গ্রল্থ রচনা করেন। নবখনচন্দ্রের 'রৈবতক' কাব্যের 
প্রীতবাদে রচনা করেন “উনবিংশ শতাব্দীর মহা- 

ভারত'। অনেকগাঁল 'বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকও রচনা 

করোছিলেন। শেষ-বয়সে ধর্মশাস্তরতত্ব ও কর্তব্য- 

দবচার' প্রণয়ন করেন। 'বাভন্ন সংবাদপন্লের সম্পা- 

দনার কাজেও তিনি সংপ্রাতিষ্ঠিত ছিলেন। কাশীতে 
[শবমান্দর-স্থাপন তাঁর অন্যতম কণীর্ত। [২৫,২৬] 

বীরেশ্বর বস্ (৩১.১,১২৯৬ “ ১২.৫-১৩৫২ 
ব) নদীয়া । ছান্রাবস্থায় সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ 
করেন। গান্ধীজীর আহবানে কৃফলগর কলেজের 
সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করে অসহযোগ 
আন্দোলনে যোগ দেন। লবণ ও আইন অমান্য 
আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে বহুবার কারারদ্ধ 
হম। একবার ব্যন্তগত সত্যাগ্রহ করেন। তাঁর সেবা, 
ত্যাগ ও আদশশনষ্ঠা যুবকদের কাছে দেশাত্মবোধের 
উৎস ছিল। [১০] 
বন্ধনে বস; (৩০.১১.১৯০৮ - ১৮.৩-১৯৭৪) 

কুিল্লা। আঁদ [বাস বহর-বিক্রমপুর--ঢাকা। 
ভূদেবচন্দ্র। খ্যাতনামা সাহাত্যিক। একাধারে কাব, 



বদ্ধেদে বস 

গল্পকার, ওপন্যাসিক, নাট্যকার, সম্পাদক ও সমা- 
লোচক ছিলেন। ইংরেজশী ভাষায় কবিতা, গল্প, 
প্রবন্ধাদি রচনা করে তানি ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় 
প্রশংসা অর্জন করোছলেন। জল্মের অঙ্প পরেই 
মাতৃহশীন হওয়ায় মাতামহ চিল্তাহরণ সিংহের কাছে 
প্রাতপালিত হন। মাতামহই তাঁর জীবনের প্রথম 
[শক্ষক, বন্ধু ও ক্রাঁড়াসঞ্গী। অজ্প বয়স থেকেই 
কবিতা রচনা করেছেন, ছেলে জুটিয়ে নাটকের দল 
তৈরশ করেছেন। ১৩ বছর বয়সে নোয়াখালশ ছেড়ে 
ঢাকায় আসেন এবং সাড়ে নয় বছর কাটান। ঢাকা 

ইউনিভার্সটতে পড়ার সময় প্রভু গুহঠাকুরতা, 
আঁজত দত্ত প্রমূখদের বম্ধু হিসাবে পেয়োছিলেন। 
ইংরেজশর অধ্যাপক ও কাব পাঁরমলকুমার ঘোষ 
তাঁকে প্রথম সাহাত্যক স্বশকীতি দান করেন। 'প্রগাত, 
ও 'কলোল' নামে দুটি পান্রকায় লেখার আভজ্ঞতা 
সম্বল করে যে কয়জন তরুণ বাঙালশ লেখক 

রবান্দ্রনাথের রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের 
বাইরে সরে দাঁড়াবার দুঃসাহস করোছলেন তান 
তাঁদের অন্যতম । “আমার যৌবন, গ্রন্থে তানি 'িখে- 
ছেন, 'সাহত্য বিষয়ে আমার একটা অনুভূতি আছে, 
সেটা তীব্র এবং প্রকাশের জন্য উৎসুক...।+ ছান্- 
জশবনে ঢাকায় তান যে এক্সপৌরমেন্ট শুরু করেন 
প্রৌোটি বয়সেও সেই একজপেরিমেন্টের শান্ত তাঁর 
মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। তাঁর প্রথম যৌবনের "সাড়া? 
এবং প্রাকৃপ্রোড় বয়সের শতাঁথডোর, উপন্যাস দুশট 
দুই ধরনের এক্সপোরিমেন্ট। কর্মজীবনের শুরুতে 
স্থানীয় কলেজের লেক্চারারের পদের জন্য আবেদন 
করে দু'বার প্রত্যাখ্যাত হলেও ইংরেজী সাহত্যে 
অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য পাঁরণত বয়সে 'তাঁন 
আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার 'বাভল্ব বি*ব- 
গবদ্যালয়ে ভারতশয় ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে সার- 
গর্ভ বন্তুতা দয়ে আন্তর্জাতক খ্যাত অর্জন করে- 
ছিলেন। আমাদের দেশে তুলনামূলক সাহত্য- 
আলোচনার 'তনি পুরোধা ছিলেন। তাঁর চাল্লশোর্ধ 
বয়সের রচনাগ্লর মধ্যে গ্রপক, ল্যাটন, সংস্কৃত-_ 
নানা 'চরায়ত সাঁহত্যের উপমার প্রাচুর্য দেখা যায়। 
তাঁর অজন্র রচনার মধ্যে বাংলা সাহত্যে বিশেষ 
উল্লেখষোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ : বন্দীর বন্দনা" 

প্রার্থনা" 'বসম্তের উত্তর", '্সাড়া', শহুঠাৎ আলোর 
ঝলকা'ন”, 'গোলাপ কেন কালো", “শবদেশিনশ', 
*শ্রেঘ্ঠ কাঁবতা”, 'তপম্ব ও তনাঙ্গণী", কলকাতার 
ইলেক্7” পতাঁথডোর', 'রাতভোর বাঁষ্ট', কঙ্কাবতণ”, 
“যে আঁধার আলোর আঁধিক' ইত্যাদ। “তপস্বী ও 
তরাঙ্গিণশ' নাটকের জন্য তান ১৯৬৭ খু, 
আকাদোম পৃরস্কার লাভ করেন। ১৯৭০ খু, 

[ ৩৬৭ ] বৃহস্পাতি চিশ্র 

ভারত সরকার কতৃকি তিনি 'পদ্মভূষণ' উপাধি দ্বারা 
সম্মানিত হন। [১৬,৯১৮] 

বম্ধয শাহ। ফাকর নায়ক ব্দ্ধু শাহ ১৭৯৯ - 

১৮০০ খুখ. বগুড়ার জঙ্গলাকীর্ণ অণ্চলে 'সন্ব্যাসী 

[বদ্রোহে"র পতাকা উভ্ভীন রেখোঁছলেন। [৫৬] 
বৃন্দাবন তেওয়ারশী। ১৮৫৭ খুশী. মহাবিদ্রোহের 

সময় মোঁদনশপুরের জনসাধারণকে উত্তেজিত করার 
অপরাধে তাঁর ফাঁসি হয়। [৫৬] 

বৃন্দাবন দাস। 'রসকল্পসার”, পরপনচারল, 
'তর্ীবলাস”, 'চৈতন্য-নিতাই সংবাদ", 'বৈষব বন্দনা” 
প্রভাতি ছাড়াও “'ভজন-নির্ণয়” গ্রন্থও তাঁর রাঁচত 
বলে 'লাখত আছে। পনত্যানন্দ বংশাবলচরিত? 
নামে একটি গ্রন্থ তাঁর রাঁচত বলে জানা যায়। 
এইসব গ্রল্থ শ্রীচৈতন্যভাগবতকার সংপ্রাসদ্ধ বনল্দাবন 
দাসের রচিত কনা তাতে সন্দেহ আছে। ভান্ত- 
গচল্তামাণ", 'ভীন্তমাহাত্ম", 'ভান্তিলক্ষণ' ও “ভান্ত- 
সাধন" প্রভৃতি গ্রন্থও বৃন্দাবন দাসের নামেই 
প্রচালত আছে। [২] 

বৃন্দাবন দাস, ঠাকুর (১৫০৭ ?- ১৫৮৯) 
নবদ্বীপ বৈকুণ্ঠনাথ বিপ্র। মাতা শ্রীবাসের ভ্রাতু- 
জ্পুতীশী নারায়ণশ দেবণী। নিত্যানন্দ প্রভুর অত্যন্ত 
প্রয় ও কানিষ্ঠতম এই "শিষ্য একজন পরম বৈফব 
এবং মহাপ্রভুর পরম ভন্ত ও 'চৈতন্যভাগবতে'র 
রচাঁয়তা। মহাপ্রভুর সমসামায়ক হওয়া সত্তেও 'তাঁন 

তাঁর দর্শন পান নি। মহাপ্রভুর 'িতরোধানের পর 
চৈতনাভাগবত ও নিত্যানন্দবংশমালা প্রচার করেন। 
বর্ধমান জেলার দেনুড় গ্রামে তাঁর প্রাতিত্ঠিত মান্দর 
ও বিগ্রহ আছে। বৈফবসমাজে তা 'দেনুড় শ্রীপাট” 

ব্যাস বলে সম্মান করেছেন। তাঁর রাঁচত 'গোঁপিকা- 
মোহন" কাব্যও বৈষফবসমাজের আদরের বস্তু । তান 
'কুফকর্ণামৃতটশকা', শনত্যানন্দযুগলাম্টক', রসকঞ্গপ- 
সারস্তব', 'রামানুজগুর্পরম্পরা, প্রভাতি কয়েকাঁট 
সংস্কৃত কাব্য রচনা করে যশোলাভ করেন। “পদ- 
কজ্পতরু' গ্রন্থে তাঁর রচিত ৩০ট পদ আছে। 
[২,৩,২৫,২৬] 

বৃহস্পাঁত মিশ্র, ব্বাকসসৃকুট (১৫শ শতাব্দী) 
গোঁবন্দ। “্মাহল্তা' শ্রেশীভুন্ত রাট়ীয় ব্রাহ্মণ । যশস্বী 
পাঁণ্ডত ও টীকাকার। তাঁর গৃণমণ্ধ পম্ঠপোষকদের 
মধ্যে গোঁড়াধিপাঁতি জালালুদ্দিন ও বারবক শাহের 
নাম অগ্রগণ্য। তিনি পরম বৈধ ছিলেন এবং 
সম্ভবত গৌড়াধিপাতর অধশীনে উচ্চ রাজকার্ধে 
নিযুক্ত ছিলেন। পাশ্ডিত্যের জন্য তান 'রায়মূকুট 
এবং আরও বহু উপাঁধ লাভ করেন। বাক: 
বশৃম্ধির জন্য গুরু শ্রীধর তাঁকে পশ্রণ উপাধি 



বেশীমাধৰ বর;য়া 

[দয়েছিলেন। তাঁর রাঁচত গ্রল্থাবলী : ্সুবোধা” 
'রঘৃবংশবিবেক', শনর্য়িবৃহস্পাতি”, 'পদচান্দ্রকা”, 
'বোধবতণ” পেগ্ালি বথাক্রমে কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, 
শশুপালবধ, অমরকোষ ও মেঘদ্ৃত গ্রন্থের টীকা)। 
তা ছাড়া রঘুনন্দনের শ্রাম্ধতত্ব ও শুদ্ধিতত্ে 
উল্লিখিত তাঁর 'রায়মুকুটপদ্ধাত' এবং "্মাতরত্রহার 
গ্রন্থ দু'খানিও উল্লেখযোগ্য । [৩] 

বেশখমাধব বরুক়্া (৩১.১২.১৮৮৮- ২৩.৩, 
১৯৪৮) মহাম্ান পাহাড়তলশ- চট্টগ্রাম । রাজচন্দ্র 
তালুকদার। চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল ও চট্টগ্রাম 
কলেজের ছাত্র ছিলেন। ১৯১৩ খী, কাঁলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পালিভাষায় প্রথম শ্রেণীতে 
প্রথম হয়ে এম.এ. পাশ করেন। ১৯১৭ খু. লণ্ডন 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিলিট, উপাধি পান। ১৯১৮ 
খা, তিনি কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ে পালিভাষার 
অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৯২৪-৪৮ খু, 
পর্যন্ত এ বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদে বৃত 
ছিলেন। পাল, প্রাকৃত ও সংস্কৃতে এবং বৌদ্ধদর্শন- 
সহ ভারতীয় দর্শন, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস প্রভাতি 
বাবিধ বিষয়ে তাঁর অগাধ পাঁণ্ডিত্য ছিল । প্রাচীন 
শিলালাপির পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যায় তানি নৈপুণ্য 
দেখিয়েছেন। ১৯৪৪ খুশী, দসিংহলদেশীয় বৌদ্ধ 
পণ্ডিতদের আমল্নণে তিন িংহল যান। সেখানকার 
পাণ্ডিতমণ্ডলশী তাঁকে পন্রপিটকাচার” উপাধিতে 
ভূষিত করেন। 'তিরুপাঁততে অনুম্ঠিত 'নাথল 
ভারত প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনের ১০ম আঁধবেশনে 
১৯৪০) তিনি পপ্রাকৃত' শাখার ও ১৯৪৫ খু. 
অল ইীণ্ডিয়া হিস্ট্রি কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রাচীন 
ভারতশয় শাখার সভাপাঁত 'ছিলেন। ১৯৪৮ খু. 
তিনি এীশয়াটিক সোসাইটির সম্মানিত ফেলো 
হন এবং সোসাইটি তাঁকে 'িমলাচরণ লাহা স্বর্ণ- 
পদক প্রদান করে। তিনি ইংরেজী ও বাংলা উভয় 
ভাষাতেই বহ প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেন। রাঁচিত 
উলেখযোগা গ্রজ্থ : 4৯172150015 ০1 7১15-7300010151 
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“বৌদ্ধকোষ', 'ধ্যমানিকায়' এবং 'বোদ্ধপাঁরিণয়? | 
[তিনি দীর্ঘীদন ইন্ডিয়ান কালচার" নামে গবেষণা- 
মূলক ইংরেজশ পন্লিকার সম্পাদক-মন্ডলণর অনাতম 
ছিলেন। [১৪৯] 

বেগশমাধব মখোপাধ্যাক । রূড়কি ইঞ্জিনীয়ারিং 
কলেলের উপাধ্যক্ষ, জার্মানীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত বেণী- 
মাধবই সম্ভবত প্রথম কাঁচ তৈরীর জন্য আবঁশাক 

[ ৩৬৩ ] বেদানন্দ গ্যাছণ 

কয়লা ও পেশ্্রলজাত গ্যাস ভারতবর্ষে তৈরীর 
বিষয়ে নানা গবেষণা করেছিলেন। তাঁর প্রেরণায় 
এলাহাবাদের হীণ্ডয়ান প্রেসের বাঙালী স্বহ্থাধকারণ 
ঘোষেরা ১৯১১ খ্ী, 'সায়োন্টীফক ইন্স্মুমেশ্ট 
কোম্পানী স্থাপন করলে তান প্রাতষ্ঠানের 
কর্মীদের নিজের হাতে বৈজ্ঞানক যন্দপাঁত তৈরীর 
কাজ শেখান। 1১৬] 

বেখুন, জন এলিয়ট 'ড্রম্কওয়্াচীর (১৮০১ - 
১২.৮.১৮৫১) স্কটল্যাপ্ড। কোম্পরজের 'দ্রীনাটি 
কলেজের মেধাবী ছান্র। তান কেম্বিজের চতুর্থ 
র্যাংলার এবং গ্রীক, ল্যাটিন, জার্মান, ফরাসী ও 
ইটালণয় ভাষায় ব্যৎপন্ন ছিলেন। তাঁর কাঁব-খ্যাতিও 
দিল । ব্যারিস্টার পাশ করে ১৮৩৭ খশ. ইংল্যান্ডের 
স্বরাষ্ট্র 'বভাগে আইন-ীবষয়ক পরামর্শ দাতারূপে 
প্রাতজ্ঞালাভ করেন। ১৮৪৮ খু, বড়লাটের শাসন 
পাঁরষদের আইনমান্পরূপে লে মেম্বার) ভারতবর্ষে 
আসেন। কাউন্সিল অফ এডুকেশনেরও সভাপাঁত 
ধছলেন। কাউন্সিলের সভ্য রামগোপাল ঘোষের সঙ্গে 
পাঁরচয় হওয়ার পর এদেশে স্বীশিক্ষা-প্রসারের জন্য 
স্কুল খোলার পারিকজ্পনা বান্ত করেন। রামগোপালও 
উৎসাহত হয়ে বম্ধু দাক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে 
এই পাঁরকল্পনার কথা বলেন। দাক্ষণারঞ্জন প্রথমে 
তাঁর সিমলা স্ট্রীটের বৈঠকখানা বাঁড়াঁট গবনা ভাড়ায় 
স্কুলের জন্য দেন। এই সঙ্গে তাঁর ব্যান্তগত পাঠা- 
গারের সকল পুস্তক ৫৫ হাজার টাকা মূল্যের) 
দান করেন এবং স্কুলের স্থায়ী গৃহের জন্য আধ 

বিঘা জাম ও ১ হাজার টাকা দেন। ৭ মে ১৯৪৯ 

খুখ, নৌটভ মেল স্কুল নামে 'বিদ্যালয়াঁট প্রাত- 
ঘ্ঠিত হয় ও পরে হেদুয়ার পাশ্চমদিকের ভূমিতে 
বর্তমান স্কুল-বাঁড়র 'ভীত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় 
ডে.১১.১৮৫০)। এই বিদ্যালয়ের আর একজন 

শুভানৃধ্যায়ী ছিলেন মদনমোহন তর্কালগকার। 
ভারতে আসার আগেই বেখুন এ দেশের 'শিক্ষা- 

ব্যাপারে অবাহত ছিলেন। তানি নিজে পণ্ডিত 

গৌরমোহন 'বিদ্যালঙ্কার-রাঁচত স্রীশিক্ষাবধায়ক 

পৃস্তকের একাঁটি সংস্করণ প্রকাশ করে প্রচার করেন। 

নজ অর্থব্যয় ছাড়াও গতাঁন তাঁর যাবতীয় অস্থাবর 

সম্পত্তি তাঁর স্কুলের জন্য দান করে যান। স্কুল- 
ভবনের 'নমণাণকার্য শেষ হওয়ার আগেই আকাঁস্মক- 

ভাবে তাঁর মূত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর স্কুলের 
বায়ভার সরকার বহন করতে আরম্ভ করেন। তানি 
কাঁলকাতা পাবাঁলক লাইব্রেরী ও বগ্গভাষানুবাদক 
সমাজের স্গেও ঘাঁনম্ঠভাবে যান্ত ছিলেন। [৩, 

২৫,২৬,৪৫,৪৬] 
বেদানম্দ, স্বাশি (2- ১৩৩৩ ব.) দেবানম্দপুর 

_ হুগলশ। মাঁতলাল। প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক শরং- 



বেলা মন 

চন্দ্রের অনুজ । প্রভাস মহারাজ নামে সমধিক পাঁর- 
গিত। তানি বেদান্তে পাশ্ডিত এবং রামকৃফ মিশনের 
বৃন্দাবন সেবাশ্রমের পাঁরচালক 'ছিলেন। 1৫] 

বেলা মন (১৯২০ - ৩১৭,১৯২) কোদা- 
গলয়া--চান্বশ পরগনা । ভাগলপুরে মাতুলালয়ে 
জল্ম। িতা-সরেশচন্দ্র বসু । খুল্লতাত- নেতাজ? 
সুভাষচন্দ্র বসু । ১৯৩৬ খুশ, যশোহরের হার- 
দাস মিলনের সঙ্গে বিবাহ হয়। ১৯৪০ খ্ী. রাম- 
গড়ে অনুম্ঠত মূল কংগ্রেস আঁধিবেশন পাঁরত্যাগ 
করে নেতাজী পাশাপাঁশ যে আপোস-বরোধণ 
সম্মেলন আহবান করেন, বেলা তার নারধ-বাহনশর 
কমাপ্ডার নির্বাচিত হন। নেতাজী পূর্ব-ঞাশরায় 
থেকে আজাদ 'হন্দ বাঁহনীর কয়েকাঁট দলকে 
বাঁভল্ন পথে ভারতে প্রেরণ করেন। ১৯৪৪ খু. 
জানুয়ারী থেকে 'অক্লোবর পর্যন্ত কাঁলকাতা থেকে 
সিঙ্গাপুরে ট্রাল্সীমটারে নেতাজশর কাছে সংবাদ 
আদান-প্রদানের এবং অস্রশস্ম নিয়ে আগত আজাদ 
হন্দ ফৌজের লোকদের 'নরাপদে ভারতভূটীমতে 
অবতরণের ব্যাপারে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ 
করেন। ১৯৪৫ খুশী, ২১ জন আজাদ হিন্দ ফৌজের 
লোকের সঙ্গে স্বামী হারদাস মিত্রের ফাঁসর হুকুম 
মকুফ করার জন্য পনায় গান্ধীজীর কাছে যান 
এবং শাম্ধীজশর চেষ্টায় প্রাণদণ্ড রদ হয়। ১৯৪৭ 
খী, ঝাঁসীর রাশ সেবাদল গঠন করেন। ১৯৫০ 
খটী. উদ্বাস্তুদের মধ্যে সেবাকার্য করায় তাঁর স্বাস্থ্য- 
ভঙ্গ হয়। বাল ও ডানকুনির মাঝে অভয়নগরে 
[তিনি কিছ উদ্বাস্তু পারবারকে পুনর্বসাতির জন্য 
সাহায্য করেন। ১৯৫৮ খুশী, এখানে একটি নূতন 
রেলস্টেশন হয়। তাঁর জল্মাদনে স্টেশনাটর 'বেলা- 
নগর' নামকরণ হয়। ভারতে ভারতীয় মাঁহলার 
নামে রেলস্টেশনের নামকরণ এই প্রথম। [২৯] 

বেছারলাল করণ (১৯১২০- ৩০,৯.১৯৪২) 
আমড়াতলা--মেদিনীপুর। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে 
নন্দীগ্রামে পালিসের গুলিতে আহত হন এবং 
সেহীর্দনই তাঁর মৃত্যু ঘটে। [৪২] 

বেহারলাল হাজরা (১৯১৮ - ৩০.৯,১৯৪২) 
হারপ্র-_ মোদনধপুর। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে 
নন্দীগ্রামে পুঁলস স্টেশন আক্রমণের সময় পুঁলসের 
গলিতে আহত হয়ে এীদনই মারা যান। [৪২] 

ব্বৈকৃণ্ঠনাথ জানা (2-১৯৩০) কনকপুর-_ 
মোঁদন”পূর । আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ 'দিয়ে 
চোরপালিয়াতে পুঁলিসের গুলিতে মারা ষান। [৪২] 

বৈকুপ্ঠনাথ তকভুছণ, মছামহোপাধ্যাক্স (আনু. 
১৮৪৭ -মে ১৯২৮) বাঙারা-_ পুরা পের্ববঞ্গ)। 
বৈদানাধ রায়। বাছ়শশ্রেণণয় ত্রাঙ্মণ। 'পতার নিকট 
প্রাথামক শিক্ষালাভের পর ঢাকা জেলার ব্জু- 

[৩৬৪ ] বৈকৃপ্ঠনাথ সেন 

যোগিনী গ্রামে কোন এক অধ্যাপকের শিষ্য হয়ে 
সমগ্র কলাপ ব্যাকরণ, কাব্য এবং অল্কারশাম্ত 
অধ্যয়ন করেন। নবদ্বীপে দীর্ঘকাল নব্যন্যায়চচায় 
অশেষ পাঁশ্ডিত্য অর্জন করে “তর্ক ভূষণ' উপাঁধ পান। 
শিক্ষাশেষে স্বগ্রামে চতুজ্পাঠী স্থাপন করে সংস্কৃত 
[শক্ষাদানে ব্রতী হন। কয়েকবছর পর পুরা মহা- 
রাজের বিশেষ আমল্মণে 'তাঁন রাজধানী আগরতলায় 
যান এবং ১৯২৮ খী, পর্যল্ত রাজদরবারে দবার- 
পাণ্ডিত ও সভাপাশ্ডিতের পদে নিযুন্ত থাকেন। 
১১১৯ খু. ভারত সরকার তাঁকে 'মহামহোপাধ্যায়' 
উপাধি প্রদান করেন। আগরতলায় মৃত্যু । [১৩০] 

বৈকৃপ্ঠনাথ 'দদ্দা (2- ১৯৩২) গোপালপুর 
মোদনীপুর । ১৯৩০ খু. আইন অমান্য আন্দোলনে 
যোগ দেন। ১৯৩২ খুশী. কর-বম্ধ আন্দোলনের 
সময় পাঁলিসের লাঠির প্রচণ্ড আঘাতে মৃত্যুবরণ 
করেন। 1৪২] 

বৈকৃণ্ঠনাথ বস; রাক্সবাহাদদর (১৮৫৩ 2- 
১৯২১) কাঁলকাতা। শ্রীনাথ। আদ 'নবাস বহড়ু 
-চব্বিশ পরগনা । জমিদার বংশে জল্ম। ১৮৮৬ 
খুশ. এন্ট্রা্স পরাক্ষা পাশ করে প্রেসিডেল্সশ কলেজে 
ভার্ত হন। কিন্তু কলেজের শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে 
২ ডিসেম্বর ১৮৭০ খুশ. টাঁকশালের নায়েব দেও- 
য়ানের পদে যোগ দেন। ১৮৭১ খু. রাজা শৌরণন্দ্র- 
মোহন ঠাকুর স্থাঁপত 'বঞ্ঞা-সঙ্গত-বিদ্যালয়ে' 
ভার্ত হয়ে সঙ্গত শিক্ষা করেন এবং ১৮৮১ 
খু. “বেষ্গল আযকাডোম অফ 'মউীজক' প্রাতীষ্ভত 
হলে তানি তার অনারারি সেক্রেটারী হন। এই 
প্রাতম্ঠানের সাংবংসারক আঁধবেশনে তান সঙ্গীত 
উপাধ্যায” উপাধ এবং স্বর্ণকেয়র লাভ করেন। 
কণ্ঠ ও যল্ম উভয়াবধ সঞ্গাতেই তাঁর অসাধারণ 
দক্ষতা ছিল। সেতার, সূরবাহার, এসরাজ, হার- 
মোনিয়ম, 'পয়ানো, মৃদঞ্গ, তবলা প্রভাতি বাজাতে 
পারতেন। ১৮৮০ খু, বৈকুণ্ঠনাথ শিয়ালদহ 
পুলসকোর্টের এবং ১৮৮২ খুখ. কলকাতার অন্য- 
তম অনারার ম্যাজিস্ট্রেটের পদ লাভ করেন। এ 
বছরই 'তাঁন কারেল্সী আঁফসের ডেপ্াট ট্রেজারার 
ও পরের বছর টাঁকশালের দেওয়ান হন। এ ছাড়া 
তান আলশপুর সেন্ট্রাল জুভিনাইল ও প্রোসিডেল্সট 
জেলের অন্যতম বেসরকারী পাঁরদর্শক-পদে নিযুক্ত 
হয়োছলেন। [২৫] 

বৈকৃষ্ঠনাথ সেন, রায়বাহাদূর (১৪.৬.১৮৪৩ - 
এীপ্রল ১৯৯২১) আলমপুর- বর্ধমান । হারমোহন। 
১৮৫১৯ খুশ. বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুল থেকে 
বাততসহ এন্ট্রাল্স ও প্রোসডেজ্সশ কলেজ থেকে 
১৮৬৩ খুখ. বি.এ. এবং ১৮৬৪ খুশি. 'বি.এল. 
পাশ করে প্রথমে কাঁজিকাতা হাইকোর্টে ও পরে 



বৈজয়ল্ভশ দেবণ 

বহরমপুর কোর্টে ওকালাতি করেন। অল্পাঁদনেই 
প্রাতম্ঠা লাভ করে শহরের বিশিষ্ট ব্যান্তর্পে পার- 
গণিত হন। ২৮ বছর অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট, ১০ 
বছর বহরমপুর পৌরসংস্থার সভাপাঁত, ব্যবস্থাপক 
সভার সদস্য এবং কাঁশমরাজার মহারাজার উপদেষ্টা 
[ছিলেন। কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক হিসাবে ১৯০০ 
খুশী. কংগ্রেস এডুকেশন কাঁমাঁটির সভ্য এবং ১৯১৯৭ 
থুশ. জাতীয় কংগ্রেসের কাঁলকাতা আঁধবেশনের 
অভ্যর্থনা সাঁমাতির সভাপাঁত হন। জাতীয় 'শিক্ষা- 
পাঁরষদের একজন 'বাঁশস্ট সভ্য ও বঙ্গীয় প্রাদোশক 
সামাতির সভাপাঁতি ছলেন। "মার্শদাবাদ 'হতৈষণ' 
সাপ্তাহক পান্রকার 1তাঁন প্রথম সম্পাদক ৫১৮৯৩)। 
কাশমবাজারের মহারাজা স্যার মণীন্দ্রন্দ্র এবং 

বৈকুণ্ঠনাথের অর্থেই বেঞ্গল পটার ওয়াস প্রাত- 
ম্তত হয়। [৮,২৫,১২৪] 

দেবশি (১৭শ শতাব্দী) খানুকা-_ 
ফারদপুর। কোটালিপাড়া-নিবাসী পাণ্ডত কৃষ্ণনাথ 

দর্শন, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতিতে সুপশ্ডিত ছিলেন। 

নামে কাব্যগ্রল্থ রচনা করেন। বাঙালশ পাঁশ্ডিতদের 
রাঁচিত সংস্কৃত কাব্যের মধ্যে এটি একাঁটি উৎকৃষ্ট 
গ্রন্থ । শোনা যায়, তিনি সুন্দরী ছিলেন না এবং 
বংশগোৌরবে *বশুরকূল অপেক্ষা হন 'ছিলেন__ 
একারণে বহ্াদন *বশরালয়ে যেতে পারেন 'ন। 

পরে তাঁর সংস্কৃত শ্লোকে রচিত পন্রে কাবত্বশান্তর 
পরিচয় পেয়ে স্বামী তাঁকে গ্রহণ করেন। বৈজয়ল্তী 
সংস্কৃত কাবতা এবং “আনন্দ-লাঁতকা'র অর্ধেক 
অংশ রচনা করে বাঙলার মাহলা কাঁবদের মধ্যে 
যশাস্বনন হন। [১৬] 

বৈদ্যনাথ ঠাকুর । পটীশয়া- চট্টগ্রাম । বৈদ্যকগ্রন্থের 
রচাঁয়তা। ধৈদ্যকগ্রস্থগুঁল পদ্যে ও গদ্যে রাঁচিত 
হয়ে সাধারণের মধ্যে আম্মবেদের প্রভাব বিস্তার 
করেছিল । তাঁর গ্রন্থে অনেক কঠিন কাঁঠন রোগের 
টোটকা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। [২7 

বৈদ্যনাথ বস; (১৩২৩ - ১৩৫৪ ব.)। স্কুলের 
ছা্রাবস্থায় তান ১৯৩৬ খী, লাহোরে 'নাখল 
ভারত আঁলাম্পকে বাঙলার প্রাতিনীধিত্ব করে খ্যাতি- 
লাভ করেন। এরপর বোম্বাই, পাতিয়ালা, বাঞ্গালোর, 
কলিকাতা প্রভাতি স্থানেও আঁলাম্পিক প্রাতিযোগিতায় 
বাঙলা দলের নায়কত্ব করে এবং জয়লাভ করে 
বাঙলার মুখোল্জবল করেছিলেন। 1৫] 

বৈদ্যনাথ রক্ম। ১৮৩৫ খ্ী. মৌডক্যাল কলেজ 
অফ বেঞ্গল থেকে ডান্তারী সাটশিফকেট লাভ করেন। 
তিনি কলিকাতায় টিকার প্রচলনের অন্যতম উদ্মেন্তা 
ছিলেন। 1৫৭) 

[ ৩৬৬ ] বৈফষ দাস 

বৈদ্যনাথ ভাদড়ী, ডা. (১২৯৮১১০৯৮১৯, 
১৩৭০ ব.)। ডা. 'ব. এন. ভাদুড়ণ নামবে সম্লাধক 
পাঁরাচিত। চক্ষুরোগ-বিশেষজ্ঞ এবং চক্ষুরোগের 
অস্পোপচারে দক্ষতার জন্য খ্যাতমান ছিলেন। 
চক্ষুরোগ বিষয়ে তাঁর রাঁচত 'নিবন্ধগ্ীল দেশে ও 
[বদেশে যথেস্ট খ্যাতি অর্জন করেছে। তান ডা. 
এম. এন. চ্যাটাজী চক্ষু হাসপাতালের পাঁরচালক- 
মন্ডলীর চেয়ারম্যান ছিলেন। 18] 

নৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, দেওয়ান। গোপশীনাথ- 
পুর- হুগলী । 'হন্দু কলেজের (১৮১৭) প্রাতি- 
জ্ঠাতাদের অন্যতম ও প্রথম সম্পাদক । তৎকালশন 
ধব্রাটশ পদস্থ কর্মচারী মহলে তান বশেষ প্রভাব 
বিস্তার করোছিলেন। দেশের ইংরেজশ গশক্ষার 
প্রয়োজননয়তা 'ব্রিটিশ পদস্থ আমলাদের বুঝানোর 
জন্য 'বাঁশস্ট ভারতীয়গণ তাঁর ওপর যথেম্ট নিভ'র 
করতেন। দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যান্তগণের অনেকে রাম- 

মোহন রায়ের সঞ্গে কোন কাজ একনে করতে 
অস্বীকৃত হন। দেওয়ান বৈদ্যনাথের সঙ্গে আলো- 
চনার পর 'হন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা ব্যাপার থেকে 
রামমোহন রায় সরে দাঁড়ান ; ফলে কলেজ প্রাতিষ্ঠা 
সম্ভব হয়। এক হিসাবে বৈদ্যনাথ এদেশে জন- 
সাধারণের মধ্যে ইংরেজশ শিক্ষার পাঁথিকৃৎ। [৩১৬৪] 

বৈদ্যনাথ রায় (7- ৩.১২.১৮৬৯) কলিকাতা । 
মহারাজা সুখময় । রাজা বৈদ্যনাথ এবং তাঁর ভ্রাতারা 
দানশশীলতা ও নানা সদনূচ্ঠানের জন্য কণীর্তমান 
ছিলেন। স্ত্রীশক্ষা-প্রচারের সাহায্যকল্পে তান 
“লোঁডিস সোসাইটি ফর নোঁটভ ফিমেল এডুকেশন'কে 
২০ হাজার টাকা দান করেন। এ টাকা সেন্্রাল 
স্কুল কেরন্নওয়ালস স্কোয়ারের পৃবাঁদকে অবাস্থিত) 
প্রাতষ্ঠায় ব্যয়ত হয়েছিল। স্কুলাট ১৯৮:৫.১৮২৬, 
থুখ, প্রাতাম্ঠত হয়। বেথুন স্কুল প্রাতম্ঠার ২৩ 
বছর আগে স্রশীশক্ষার এই বেসরকারী প্রচেষ্টা 
তৎকালীন 'শাক্ষত মহলে অভিনন্দিত হয়। ধর্ম 
তলার নোটভ হাসপাতাল প্রাতত্ঠার জন্য তিনি 
সরকারকে ৩০ হাজার টাকা এবং তাঁর দুই ভাই 
শিবচন্দ্রু ও নরসিংহচন্দ্র ২০ হাজার টাকা দান 
করেছিলেন। 1৬9] 

বৈদ্যনাথ পেন (১৯১৯৯ - ১৩.৮-১৯৪২) কাঁল- 

কাতা। রাজেন্দ্রনারায়ণ । ছাঘাবস্থায় ১৯৪২ খর, 
'ভারত-ছাড়” আন্দোলনে যোগ দিয়ে 
রাজপথে মিছিল পারিচালনাকালে পাুঁলিসের গুলিতে 
নিহত হন। [৪২,৭০9] 

বৈষাব দাস। টেপ্রা বৈদ্যপুর-_বর্ধমান। প্রকৃত 
নাম গোকুলানন্দ সেন। রাধামোহন ঠাকুরের মন্র- 
শিষ্য । তিনি বিখ্যাত “পদকজ্পতরু্র সঞ্কলায়তা। 
সংগৃহশত ও নিজ বুচিত 'পদদ্যারা এই গ্রজ্ঘ ১৮শ 
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শতাব্দীতে রচনা করেন। অত্যন্ত ভাল কীতশনয়াও 

িলেন। তাঁর রাঁচত গান এথনও 'টেঞ্ার ঢপ' 
নামে বিখ্যাত। কোন কোন পদের ভাঁণতায় “দীন- 
হশন বৈষফবের দাস' এই রকম পাঁরচয় পাওয়া 
যায়। [২৩] 

বোধানন্দ, জ্বামণী (১৮৭১- ১৮৫,১৯০) 
বাগান্ডা-হুগলণ। িবনারায়ণ চট্রোপাধ্যায়। পূর্বা- 
শ্রমের নাম হাঁরপদ। জগৎতবল্পভপূুর হাই স্কুল 
থেকে এন্ট্রান্স১ রিপন কলেজ থেকে এফ.এ. ও 
[ব.এ. পাশ করেন। তিনি নিজে যখন স্কুলের ছা, 
তখন স্বামী 'ববেকানন্দ এঁ স্কুলের প্রধান শিক্ষক 
দিলেন। ১৮৯৫ -১৮৯৮ খুশি. বোধানন্দ উত্ত 
স্কুলে শিক্ষকতা করেন। অনুমান ১৮৯৩ খু. 
সারদা মার কাছে মল্মদীক্ষা নেন এবং ১৮৯৮ খু, 
স্বামখজীর কাছে সন্ন্যাস নিয়ে স্বামী বোধানন্দ 
নামে পারচিত হন। স্বামী রঙক্গানন্দের আদেশে 
বেদান্তপ্রচারার্ে আমেরিকায় যান। ১৯০৬ খ্ী, 
থেকে ১৯৫০ খ্যী, পর্য্ত ৪৪ বছর বেদান্ত 
প্রচার করেন। প্রথম ৬ বছর সেন্ট 'পটসবার্গে 
থাকেন এবং ১৯১২ খু. নিউ ইয়র্কে যান। ১৭ 
বছর আমেরিকায় অবস্থানের পর একবার ভারতে 
আসেন এবং বিভিন্ন স্থানে সংবর্ধনা পান। রাঁচিত 
গ্রন্থ : 1:5000165 00 ৬9৫21)09, 1517110950701)%”1 

নিউ ইয়র্কে মৃত্যু। [8] 
বোলাকি শাহু। ১৭৯২ খু. বাখরগঞ্জের দাক্ষণ 

অণ্লের কষক-বদ্রোহের নেতা । গৃহস্থ ফাঁকর ও 
চাষধী বোলাক স্মবান্দয়ার গ্রামাঞ্চলে চাষীদের 
সাহায্যে একটি ক্ষুদ্র দুর্গ তৈরী করে চাষীদের 
নিয়ে রীতিমত সৈন্যদল গড়ে তোলেন। নলাচিঠির 
কাছে মোগলবাহিনগর পারত্যন্ত সাতাঁট কামান এ 
দুর্গে এনে কারিগরদের সাহায্যে এগৃঁলকে কাজের 
উপঘোগী করে নেন। এ দুর্গে একটি কামারশালা 
ও গোলাবারুদ তৈরীর কারখানা ছিল। আয়োজন 
সমাপ্ত করে 'তাঁন অত্যাচারী ইংরেজ সরকার ও 
জামদার গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্রোহের 
আয়োজন করেন। কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধ হয়। শেষ 
পর্য্ত পরাঁজত হয়ে সম্ভবত 'তাঁন আত্মগোপন 
করেন। [৬] 

বোস্টঅ দাস। ১৮শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাঙলা- 
দেশব্যাপী তন্তুবায়-সংগ্রামের অন্যতম নেতা । ঢাকার 
1ততাবাদশ কেন্দ্রের তন্তু-কারগর বোম্টম দাস 
ইংরেজ বাণকদের শর্ত মেনে চুন্তপতে স্বাক্ষর না 
করায় ইংরেজ কৃঠিতে আটক থেকে অত্যাচারের 
ফলে মারা যান। [6৬] 

হ্োজকেশ চক্ষদর্তডী (১৮৫৫ - ২১.৬.১৯২৯) 
চল্দনপ্রজপ- যশোহর । গোবিল্দচল্দ্র। বিশিষ্ট ব্যার- 

[ ৩৬৬ ] ব্যোমকেশ মস্তক 

স্টার ও শিজ্পপাত। ১৮৭৪ খুশী. বি.এ. ও ১৮৭৮ 
খুশী, অঙ্কে এম.এ. পাশ করেন। ছান্রাবস্থায় 
১৮৭৪ - ৭৫ খু. স্টুডেন্টস আসোসিয়েশনের 
নেতা ছিলেন । কটক র্যাভেন্শ কলেজে ও 'শবপুর 
ইজনীয়ারিং কলেজে অধ্যাপনার পর ১৮৮২ খুন. 
বৃশ্তলাভ করে বিলাত যান। ১৮৮৫ খপ. ব্যার- 
স্টার হয়ে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে 
ব্রতী হন। ১৯০৫ খুখ, রাজনীতি শুরু করেন। 
[তিনি বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপাঁতি এবং 
১৯১৪ -১৬ খদ়্ী, ইন্ডিয়ান আ্যসোসয়েশনের 
সহ-সভাপাঁতি ছিলেন। ১৯১৬ খী, হোম-রুল 
আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯১৯৮ খুশী, তান রাজ- 
নোৌতিক বন্দীদের দ্বীপান্তর প্রেরণের নিন্দা করেন। 
ধহতবাদী” ও 'বন্দেমাতরম পান্নকা মামলায় তান 
আসামী পক্ষ সমর্থন করেন। ১৯২০- ২২ খু, 
অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলেও গাম্ধীজশর 
অনুগত ছিলেন না। এরপরেই স্বরাজ্যদলে যোগ 
দেন, কিন্তু পার্লামেপ্টারী নীতিতে বিশ্বাসী 
ছিলেন। ১৯০৬ খুশ. 'বদেশশ পণ্যবর্জনের চেষ্টায় 
বঞ্গলক্ষমী কটন মিল প্রাতচ্ঠা করেন। তান বেগগল 
ন্যাশনাল ব্যাঞ্কের প্রাতন্ডাতা (১৯০৮) এবং 
[হন্দুস্থান ইনৃসওরেন্সের চেয়ারম্যান 'িলেন। 
১৯২৪ খী. বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য এবং 
ন্যাশনাল পার্টর নে্তো ও ১৯২৬-২৭ খশ. 
স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মল্ত্ী 'ছিলেন। আগস্ট 
১৯৯২৭ খু. তাঁর বরৃদ্ধে অনাস্থা ভোটের জন্য 
পদত্যাগ করেন। ১৯১৩ খুশ,. দামোদর বন্যায় 
এবং ১৯১৫ খী. পৃববিষ্গের ঝড়ে স্মরণণয় সেবা- 
কার্য করেন। আযানি বেশান্ত, গান্ধশজণ, শ্রীঅরাবন্দ, 
দেশবন্ধু, সরেচ্দ্রনাথ, লাজপত রায়, ফজলুল হক 
প্রমুখ তাঁর রাজনোতিক সহকর্মী ছিলেন। ব্যোম- 
কেশ জমিদার” প্রথা বিলোপের বিরোধশ এবং ল্যান্ড- 
হোজ্ডার্ঁস আসোসয়েশনের সম্পাদক ও ন্যাশনাল 
কাউীল্সল অফ এডুকেশনের অন্যতম প্রবর্ত্থ 
ছিলেন। 1[৫,২৫১১২৪] 

ব্যোমকেশ মুস্তফশী (১৮৬৮- ১.৪.১৯১৬) 
কাঁলকাতা। পিতা খ্যাতনামা আঁভনেতা অধেন্দু- 
শেখর । বাগবাজারের ভ্রাউন ইনস্টাটউশন এবং 
ওরিয়েন্টাল সোৌমনারশ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। 
কাঁলকাতা হাইকোর্টে চাকার করতেন। ১৫ বছর 
বয়স থেকেই বাঙলা সাহত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ 
করেন। ১৮৮৪ খী, তপাস্বিনী” এবং ১৮৮৬ 
খটী. "ভারত" নামে পাত্রকা প্রকাশে সাহায্য করে- 
ছিলেন। শঁবশবকোষ সংকলনে নগ্গেন্দ্রনাথ বসূর 
সাহায্যকারী 'ছিলেন। 'তানিই প্রথম বাংলা প্রাদোশক 
শব্দ সংগ্রহ করেন এবং এই রকম কাজে সকলকে 
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উৎসাহিত করেন। বিশবকোষ প্রথম সংস্করণে বাংলা 
ব্যাকরণ, প্রাচীন ও লোৌকক সাহত্য, নাট্যশালা 
ইত্যাদ 'বষয়ে তাঁর রাঁচত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়োছিল। 
বঙ্গীয় সাহৃত্য পরিষদের উন্নাতিবিধান করাই তাঁর 
জনবনের লক্ষ্য ছিল। ১৮৯৯ খু. বঙ্গীয় সাহত্য 
পরিষদের সহকারী সম্পাদক হয়ে আমত্যু কাজ 
করেন। বহু সামায়ক পীন্রকায় প্রবন্ধ গলখেছেন। 
বঙ্গানবাসন', 'ভারত-সংবাদ'ঃ “সাপ্তাহক বসুমতা? 
এবং “'মালা' সামায়ক পান্রকার সম্পাদনার কাজও 
করেছেন। রাঁচত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'ব্যাটরানবাসী 
কাব ঠাকুরদাস দণ্ডের সংক্ষিপ্ত জাবনন”, "নববর্ষে 
অলওকার', 'রোগশয্যার প্রলাপ" শ্রোরোগাতুর ছদ্ম- 
নামে), "লালট ভিসখন” (উপন্যাস সংগ্রহ) প্রভাতি। 
[৩,২৫,২৬] 

চক্রবর্তী (১৯১৩ - ২৫.১০.১৯৩৪) 
বললভপুর- মোদনশপুর। উপেন্দ্রনাথ। ছান্রাবস্থায় 
১৯৩০ খু. আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। 
পরে বিশ্লবী কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করে মোঁদনী- 
পুরের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ হত্যা ষড়যল্ত্ে 
অভিযুস্ত হন। মোদনীপুর সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসতে 
সৃত্যু। [১০,৪২] 

ব্রজকুমার বিদ্যার (১২৩৩ - ১২৯৭ ব.)। 
ইলছোবার বন্দ্যবংশীয় বাঁশবৌঁড়য়া বিদ্যাসমাজের 
সবশ্রেম্ভ ও প্রৃতিভাশালশ নৈয়ায়ক। উত্তরপাড়ার 
জয়শজ্কর ও নিবেণীর রামদাসের ছান্র 'িলেন। 
বর্ধমান রাজকলেজে 'তাঁন অধ্যাপনা করতেন ; পরে 
স্বীয় ছাত্র আদ্যচরণ ন্যায়রহ্ব তকরভূষণকে স্বপদে 
'নযুন্ত করে কাশীবাসী হন। তাঁর পাশ্চমদেশীয় 
ছাত্রদের মধ্যে বর্ধমানের 'দেবপ্রাতিপালক' সাধু ও 
কাশীর আদিভট্রট রামমূতরি নাম বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । 1৯০] 

ব্লজগো পাল দাস (১৯২৫ - ১,১০.১৯৪২) পানা 
-মোদনীপুর। কৃষ্প্রসাদ। “ভারত-ছাড়' আন্দো- 
'লনে অংশগ্রহণ করেন। বাসৃদেবপুর আশ্রমে মাল- 
টারী আক্রমণ করে গাল চালালে গুঁলর আঘাতে 
মারা যান। 1৪২] 

ব্জমোহন জানা (- ১.১০.১৯৪২) মেদিনগ- 
পদর। মধুসদন। আইন অমান্য আন্দোলনে এবং 
“ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। লাঠির 
আঘাতে পুলিস তাঁকে হত্যা করে। 1৪২71 

শজঙগোহন দাস (১৩০৪ - ১৩৫০ ব.) সালখা 

হাওড়া । গোবর্ধন। সঙ্গত ও সাহত্য সমাজের 
সম্পাদক, রাববাসরের সদস্য, কাঁব ও সাঁহাত্যিক 
ব্রজমোহন বহ: গ্রল্থ রচনা এবং সম্পাদনা করেছেন। 
শশশু বার্ষিক”, “আহারকা', "মাধুকরণ” প্রভাতি 
তাঁর উল্লেখযোগ্য সম্কলন গ্রল্ঘ। 16] 

[ ৩৬৭ ] ব্জেম্দ্রীকশোর স্বায়চৌধ্রী 

ব্জমোহন মজুমদার ( ?- ৬.৪.১৮২১)। রাধা- 
চরণ। রামমোহন রায়ের ধর্ম-সংস্কারের সহযোগী 
ও 'শিষ্য। তান পৌত্তীলকতার 'বরুদ্ধে ১৮২০ 
খুশি. ব্রাহ্মপৌত্তীলকসম্বাদ' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। 
গ্রন্থাট একজন পাদরীকর্তৃক ইংরেজীতে অন্যাদত 
হয়েছল। [২৮] 

স্রজমোহন রায়। 'জরাট-বলাগড়-হুগলশ। 
জাতিতে ব্রাহ্ষণ। কিছু বাংলা ও ইংরেজী লেখা- 
পড়া শিখে অল্পাদন কোন আঁফসে কাজ করেন। 

সম্প্রদায় গঠন করেন। তাঁর যান্রা-দল প্রাসাদ্ধ লাভ 
করোছিল। নিজেই পালা রচনা করতেন। ৪809/৪৫ 
বছর বয়সে মারা যান। [২০] 

ব্লজলাল মুখোপাধ্যায় (2- ১৩৩৪)। ১৯৯০৩ 
থখুখ, কলেজের পড়া শেষ করে হাইকোর্টের আ্যাটার্ন 
হন। অন্যাদকে তিনি একজন শাস্জ্ঞ পাঁণ্ডিত 

ছলেন। বেদ সম্বন্ধে ভারতবর্ষ পাত্রকায় বহু 
প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। হাইকোর্টের জজ উডরেফ 
সাহেবের "শস্তি শান্ত' নামে গবেষণাপূর্ণ ইংরেজশ 
গ্রন্থের বহ্ তথ্যপূর্ণ ভূমিকা তানই লিখে 'দিয়ে- 
িলেন। [৫] 

বজসল্দর গমন্ত (২৪.৩.১২২৭ -৩:৯,১২৮২ 
ব.)। জল্মস্থান-_মাতুলালয় বুতুন-সমূলিয়া- 
ঢাকা। 'পিতা--ভবানীপ্রসাদ। ব্রজসুন্দর ব্রাক্ষধর্মী 
প্রচারক ও সমাজ-সংস্কারক 'ছিলেন। কলিকাতা 

হওয়ার পূবেই ১৮৪০ খ্যী, ঢাকা কমিশনার 
আঁফসে কেরানশর চাকারতে যোগ দেন। ১৮৪৫ 
খু, ডেপুটি কালেক্টর হন ও ১৮৫১ খী. আবগারী 
কালের্ুরের পদ লাভ করেন। ১৮৪৭ খ.শ. তানি 
ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন এবং পৃববিঙ্গে ব্রাহ্মসমাজ 
প্রাতম্ঠা, গিবধবা-ববাহ প্রচলন, স্দ্রীশিক্ষা-বিস্তার, 

বহীববাহ ও মদ্যপানাঁদ দুর্নীতি নিবারণ প্রভৃতি 
শবাবধ জনাহতকর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। জন- 
সাধারণের মধ্যে উচ্চাঁশিক্ষা-[বস্তারকজ্পে ঢাকা জগন্নাথ 
কলেজের পাঁরকজ্পনা হয় তাঁর গৃহেই । তান রাম- 
কুমার বসু, ভগ্গবানচন্দ্র বস? প্রমথ ব্যন্তিদের সাহায্যে 
ঢাকায় একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন। পাকা 
প্রকাশ' নামে সাপ্তাহক পান্িকাঁট সেখান থেকেই 
প্রকাশিত হয়। [৩] 

ব্রজেম্দ্রকশোর র্বায়চৌধনরশ, আচার্য (৬.১. 
১২৮১ - ২০.৭,১৩৬৪ ব.) বালিহার-_রাজশাহশ। 
হারপ্রসাদ ভাদুড়শ ভেট্রাচার্য)। গৌরীপুর-ময়মন- 
সিংহের জামিদার-পত্রশ বিশ্বেশ্বরণ দেবী তাঁকে দন্তক 
নেন। তিনি দানবীর, দেশতন্ত্, শিক্পী, সাহাত্যিক 
ও সম্লাশতানুরাশ্শী ছিলেন। বাঙলার আপ্নষূগে 



স্বজেন্দ্ুকুমার সরকার 

জাতশয় 'শক্ষা-পারষদ সংগঠনে & লক্ষ টাকা দান 
করেছিলেন। প্লীঅরবিল্দ তাঁরই চেষ্টায় এ পারষদের 
অধ্যক্ষ হন। বারাশসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েও 
লক্ষাধিক টাকা দান করেন। এছাড়া বিপ্লবী ধুগান্তর 
দল, বঞ্গীয় ব্রাহ্মণসভা এবং বহু চিকিৎসালয়, 
বিদ্যালয় ও সংস্কৃত পণ্ডিতদের সাহায্যার্থে প্রচুর 
দান করেছিলেন। তাঁর মোট দানের পাঁরমাণ ৩৫ 
লক্ষ টাকা । ভারতের মু্যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করবার 
জন্য তিনি বহ: প্রাতষ্ঠান স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন। 
সমবায়-সংগঠন, পোত-নির্মাণ ও বহুবিধ ব্যবসায়ের 
সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। বাঙলার নেতৃস্থান?য় 
ণবপ্লবীদের সঙ্গে তান ঘাঁনম্ঠভাবে যুক্ত 'ছিলেন। 
গৌরীপুরে তাঁর বাড়তে বিপ্লবী নেতাদের সমা- 
বেশ হত। নিজের সম্পাস্ত বাজেয়াপ্ত হবার ঝ:কি 
নিয়েও তিনি একবার সরকারের বিরুদ্ধে মামলা 
দাঁখল করে হাইকোর্ট পর্ন্তি জিতোছলেন। তিনি 
ক্লশড়াজগতে টাউন ক্লাবের অন্যতম স্থাপনকর্তা ও 
বৈ্গল জিমখানার অন্যতম স্তম্ভস্বর্প, 'হিন্দ্স্থান 
ইন্নীসওরেন্সের একজন প্রীতষ্ঠাতা ও প্রথম কোষা- 
ধ্ক্ষ এবং ভারত-সঙ্গত সমাজের অন্যতম 'বাঁশিষ্ট 
সদস্য ও নাট্যশিল্পশ ছিলেন। মৃদঙ্গাচার্য মুরার 
গুপ্তের শিষারূপে পাখোয়াজ-বাদনে দক্ষতা অর্জন 
করেন। ইংরেজ সরকারের 'রাজা' উপাঁধ দানের 
প্রস্তাব 'তীনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। [৩,১০,১৮] 

প্জেদ্্কুমার সরকার €2-১৭.২.১৯৩২) 
দিনাজপুর । নিবারণচল্দ্র। আইন অমানা আন্দোলন- 
কালে তিনি কারারুষ্ধ হন। 'দনাজপূর জেলে মারা 
যান। [৪২] 

সজেক্দ্রনলাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (২১.৯.১৮৯১-৩, 
১০.১৯৫২) বাঁল- হুগলশ। উমেশচন্দ্র। সেকেন্ড 
ক্লাশ পরন্তি পড়ে অর্থাভাবে পড়াশুনা বন্ধ করে 

কলিকাতায় আসেন এবং সামান্য বেতনে টাইপিস্টের 
কাজ গ্রহণ করেন। পরে শরটহ্যান্ড শিখে শেষ 
পর্য্তি জেমস ফিন্লে কোম্পানণতে 'নিষ্ুস্ত হন। 
ছোটবেলা থেকেই সাহত্যানূরাগী ছিলেন। নলিনী- 
রঞ্জন পাণ্ডতের সঙ্গে পরিচয়ের সে ১৩১৯ ব. 
'জাহবশ'তে প্রথম রচনা প্রকাশ করেন- নাম 'স্বঙন- 
ভঙ্গা'। এরপর অমল্যচরণ বিদ্যাভূষণের তত্বাবধানে 
বজেন্দ্রনাথ নবাবী আমলের ইতিহাস অবলম্বনে 
১৩১৯ ব. 'বেগমৃস অফ বেঙগল' গ্রন্থ রচনা 
করেন। এই গ্রল্থাটি আঁভমতের জন্য আচার্য যদু- 
মাথের কাছে পাঠালে তিনি মল্তব্য করেন হা 
উপন্যাস মান্র-ইতিহাস নয়।' অতএব হীতহাস 
লেখায় প্রণালণ শেখার জন্য তিনি ষদুনাথের দ্বারস্থ 
হন। এই উৎসাহ দেখে ষদুনাথ তাঁকে নানাভাবে 
উৎসাহ ও পথাঁনদেশ দেন। ১৯২৯ খ্ী. (প্রযাসণ। 

[ ৩৬৮ ] স্জেক্গুনধ শখ 

ও "মডার্ন রাভিউ' পাঁত্রকার সহ-সম্পাদক হন এবং 
বাংলা সংবাদপত্র ঘে'টে সেকালের সাহত্য ও সমাজ- 

জীবনের বিবরণ সংগ্রহ করেন। 'সাহত্য সাধক 

চাঁরতমালা”, “সংবাদপত্রে সেকালের কথা” বঙ্গীয় 
নাটাশালার ইতিহাস তাঁর রাঁচিত উল্লেখযোগ্য 
গবেষণা-গ্রন্থ। রোগশয্যায় “বাংলা সামাঁয়ক-পন্র' 
সংশোধন-সংযোজন শেষ করার 'দনই মারা যান। 
বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষদের কর্মকতৃপদে আঁধাঁচ্ঠিত 
থাকা কালে 'তাঁন তার নবর্পায়ণে ও স্ঠু পার- 
চালনায় বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন । ক্যালকাটা হিস্টার- 
ক্যাল সোসাইটির অনারার মেম্বার 'ছিলেন। ১৩৪৩ 
ব. বঞ্গীয় সাহত্য পাঁরধদ তাঁকে 'রামপ্রাণ গুপ্ত 
স্বর্ণপদক' ও ১৯৫২ খ্ী. পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
“রবন্দ্র স্মাতি পুরস্কার" প্রদান করেন। পাচিত ও 

জম্পাদত গ্রল্থ-সংখ্যা ৩৩ (৪টি ইংরেজী গ্রল্থসহ)। 

তার মধ্যে ২৫টি তাঁর ও সজনীকাম্ত দাসের যুগ্ম- 
সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। [৩,৭,২৬১৩৩] 

ব্রজেন্দ্রনাথ শশীল (১৮৬৪ - ১৯৩৮)। মহেন্দ্র 
নাথ। খ্যাতনামা দার্শীনক ও আচার্য । শৈশবে 'পতৃ- 
দিয়োগ হয় ও দারিদ্যের মধ্যে পড়েন। জেনারেল 

আসেমাব্রজ ইনএস্টাটউশন থেকে বি.এ. পাশ করে 

(১৮৮১) মি কলেজেই অধ্যাপনা শুরু করেন। 
১৮৮৩ খুশ. কাঁলকাতা 'বশ্বাঁবদ্যালয় থেকে দর্শনি- 
শাস্তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম.এ. পাশ 
করেন। কলেজে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সহপাঠী 
দছলেন। 'বাভন্ন কলেজে অধ্যাপনা করার পর 
১৯১২ খু, থেকে ১৯২১ খুশি, পরযশ্তি কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্মের প্রধান অধ্যাপকের 
পদে নিষান্ত ছিলেন। ১৯২১ থেকে ১৯৩০ খু, 
পর্ষ্ত মহশীশূর বিশ্বাবদ্যালয়ের উপাচার্যর্পে 
কাজ করেন। প্রাচীন ও আধুনিক ১০1ট ইউরোপীয় 
ও ভারতশয় ভাষায় তাঁর ব্যৎপাত্ত ছিল । আধুঁনিক- 
কালের সবচেয়ে নাম-করা পণ্ডিত বলে তান গণ্য। 
তুলনামূলক সাহিত্য ও ধর্মপর্শন-ীবচারে এবং দর্শন 
আলোচনায় গাঁণতের সূত্র প্রয়োগে ভারতে 'তানই 
পথিকৃৎ । তান পি-এইচ.ড., ি.এস-সি., ও নাইট 
(8601876) এবং মহশীশৃরের 'রাজরকবপ্রবশণ' উপাধি- 
ভূষিত 'ছিলেন। ইউরোপের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আমন্লণে তিনি ইউরোপ ভ্রমণ করেন এবং বন্তৃতা 
দেন। ১৯১১ খুশী, লন্ডনে অনুষ্ঠিত 'বন্ব জাতি 
কংগ্রেসে তাঁর প্রদত্ত বন্তৃতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
১৯২১ খু. রবীন্দ্রনাথের আমন্ণে তিনি. 'বিষ্ব- 

সম্ধোধন করত। তাঁর উদ্লেখযোগা পুচলাবলশ : 
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ব্রজেক্দ্রনারায়শ আচার্য চৌধুরী ১২৮২- 
৬,৪,৯৩৪১৯ ব.) মুস্তাগাছা-_ময়মনাঁসংহ । উত্ত 
অগণ্ুলের অন্যতম জাঁমদার। ময়মনাঁসংহ 'হন্দুসভা 
ও নারণরক্ষা সামাতির সভাপাঁতি এবং ময়মনাসংহ 
জমদার-সভার সম্পাদক 'ছিলেন। দক্ষ শিকারী 
হিসাবেও খ্যাতি ছিল। 'তাঁন ণশকার কাহনশ, 
নামে একখানি গ্রন্থ রটনা করেছিলেন। 1৫] 

ব্লজেচ্ছুনারায়ণ চৌধ্যরশী (৩০.১০.১৮৮০ - ৩১. 
৮.১৯৭২) পাইলগাঁও--শ্রীহট্র। রসময়। জামদার 
পরিবারে জল্ম। স্বাধশনতা সংগ্রামে শ্রীহট্রের একজন 
প্রথম সান্ধর নেতা । কাঁলকাতা প্রোসডেল্সী কলেজ 
ও বিশবাবিদ্যালয়ের কৃতশ ছান্র। ১৯০৫ খত. এম.এ. 
ও পরের বছর আইন পাশ করে প্রথমে কাঁলকাতার 
এক কলেজে অধ্যাপন্ন করেন । পরে স্বদেশন প্রচার 

ও আন্দোলন সংগঠনে স্বগ্রামে ফিরে যান। ১৯২০ 
খী. বন্ধুদ্বয় রায়বাহাদুর 'গারশচন্দ্র নাগ ও রায়- 
বাহাদুর রমণীমোহন দাসের সঙ্গে সিলেট-বেষ্গল 
রি-ইউনিয়ন লীগ গঠন করে আসাম থেকে শ্রীহট্রকে 
মস্ত করে বাঙলাদেশের সঞ্গে যুন্ত করার আন্দো- 
লন চালান। ১৯২১ খুশী, অসহযোগ আন্দোলনে 

যোগদান করে কারাদণ্ড ভোগ করেন। স্বরাজ্য 
পার্ট প্রাতিজ্ঠিত হলে তিনি 'তাতে যোগ দেন এবং 
আসাম আইন পারষদে 'নর্বাচিত হন। পরে কংগ্রেস 
দল থেকে কেন্দ্রীয় আইন সভায় নির্বাচিত হন। 
পরবতর্গ কালে পারষদীয় রাজনপাতির কার্ষকলাপে 
বাঁতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্যপদ 
ছেড়ে দেন (৯১১৯৪০)। ১৯২১ খু, তান শ্রীহট্র ও 
কাছাড়ের বিধবংসণী বন্যায় অপূর্ব সংগঠনণ শান্ত ও 
কর্মদক্ষতার পরিচয় দেন। ১৯৩২ খুব. শ্রীহট 
জেলায় আইন অমান্য আন্দোলন পাঁরচালনায় তাঁর 
অসাধারণ নেতৃত্বের ফলে তাঁর নাম 'িংবদজ্তীতে 
পারপত হয়েছিল। তিনি স্বশ্তামে িতামহ ব্রজ- 
নাখের নামে একটি উচ্চ ইংরেজশ বিদ্যালয়, একটি 
স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও রাজনশীত থেকে অবসর নেওয়ার 
পর শ্রীহট শহারে মহলা কলেজ স্থাপন করেন এবং 

২৪ 

[৩৬৯ ] বজ্মবান্থথ উপাহ্যায় 

অবৈতনিক অধ্যাপক ও অধ্যক্ষরূপে কলেজাঁটকে 
সংপ্রাতান্ঠত করেন। [৮২,১২৪] 

ব্রজেন্দলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১.১.১৮৮৪ - ৭.৭. 
১৯১৪০)। গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থা অনুশীলন সাঁমাতির 
কর্মী শহসাবে শরীরচর্চার মাধ্যমে রাজনোতিক প্রচার- 
কার্য চালাতেন। বষ্গ-ভঞ্গ আন্দোলনের সময় তান 

ময়মনাঁসংহ জেলায় সাক্কয়ভাবে অংশগ্রহণ করলে 
সরকার তাঁকে পূর্ববঙ্গ থেকে বাঁহন্কৃত করে। 
এরপর তিনি গান্ধীজশর সংগঠনমূজপক কাজে আত্ম- 
নিয়োগ করেন। স্বদেশী-সঙ্গীতাঁশল্পশ 'হসাবেও 
তাঁর খ্যাতি 'ছিল। [১০] 
ব্রজেন্দ্ূলাল 'িন্ত্, স্যার 0১৮৭ - ২৬.১.১৯৪৯)। 

১৯০৪ খু. ব্যারস্টার ছিলেন। ১৯১২ খুন. 
বাঙলার স্ট্যাশ্ডিং কাউীন্সলের সদস্য, ১৯২৫ খপ. 
আযাডভোকেট জেনারেল ও ১৯২৮ খ্ী. কেন্দ্রীয় 
সরকারের আইন সাঁচব হন। ১৯৩৪ -১৯৩৭ খুশি. 
পর্য্তি বাঙলার শাসন পরিষদের সদস্য ছিলেন। 
১৯৩৭ খী. বরোদা রাজ্যের দেওয়ান হন। তানই 
সর্বপ্রথম দেশীয় রাজ্যগীলকে ভারতের অন্তভুস্তি 
করার প্রস্তাব দেন এবং বরোদা রাজ্যের ভারত- 
ভুন্তির ব্যাপারে সর্দার প্যাটেলকে সাহায্য করেন। 
১৯৪৭ খুশী, নভেম্বর ও িডসেম্বর মাসে পশ্চিম" 
বঙ্গের অস্থায়শ রাজ্যপাল এবং কাঁলিকাতা 'বিশব- 
বদ্যালয়ের অনাচার তদন্ত কাঁমাঁটর সভাপাঁত 
ছিলেন। 1] 

বচ্ছবাম্ধব উপাধ্যায় (১১.২.১৮৬১ - ২৭.১০. 
১৯০৭) খন্যান- হুগলশ। দেবীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
ব্রহ্মবান্ধবের পর্বনাম ভবানঈচরণ। তরুণ ভবানশী- 
চরণ ১৬ বছর বয়সেই ক্ষান্রশন্তর সাহায্যে দেশ- 
মাতৃকার শৃঞ্খল-মোচনের ফ্বপন দেখতেন। তান 
হুগলী কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রাল্স পাশ করে 

ভার্ত হয়েও সমাজ-সেবার জন্য কলেজ ত্যাগ করেন। 
কেশবচন্দ্র সেনের সংস্পর্শে এসে ১৮৮৭ খল, ভ্রাক্ষ- 
ধর্ম নিয়ে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য 'সিম্ধদেশে যান । 
এখানে কয়েকজন রোমান ক্যাথালক পাদরণী এবং 
খুল্লতাত রেভা. কালশচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাবে 
প্রথমে প্রটেস্ট্যান্ট ও পরে রোমান ক্যা্থালক সম্প্র- 
দায়ভুন্ত হন এবং 'কক্কর্ড ক্লাব নামে একটি সাঁমাতি 
ও «কঙ্কর্ড নামে একটি মাসিক পীত্রকা প্রকাশ 
করেন। তিনি ইউনিয়ন আযাকাডেমিতে শিক্ষকতা 
করতেন। এরপর কিছুদিন করাচশতে* দফানিকা। ও 
হামান' পতিকার সম্পাদনা ও নশেন্দ্রনাথ গুপ্তের 
সহাক্পতায় কলিকাতায় ";য়েশ্টিয়েখ সেন্ড নামে 
একটি মাসিক-পর প্রাতম্ঠা ও পরিচালনা করেন। 
৯১৮৯৪ খু, থেকে ১৮৯৯ খুশী, পষন্তি তিনি 



খায় দেবণ 

করাচীতে “সোফিয়া নামে একটি মাসিক পন্ধিকার 
প্রকাশ-কার্যও চালান । ১৯০১ খুশ. স্বামশ িবেকা- 
নন্দের প্রভাবে 'হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তন করে ব্রহ্মবান্ধব 
উপাধ্যায় নাম নিয়ে ১৯০২-০৩ খন, বেদাল্ত- 
প্রচারার্থ বিলাত যান এবং অক্সফোর্ড ও কৌম্বিজে 
হিন্দুধর্ম-সম্বন্ধে বন্তৃতা করে প্রাসম্ধ হন। রবণন্দ্র- 
নাথের ভাষায় তিনি ছিলেন “রোমান ক্যাথালক 
সম্্যাসী, অপরপক্ষে বৈদান্তিক-_তেজস্বী, িভশক, 
ত্যাগণ, বহশ্রুত ও অসামান্য প্রাতিভাশালণী"। তান 
মাতৃভাষায় 'শক্ষা-ব্যবস্থার প্রবস্তা 'ছিলেন। ১৯৯০৯ 
খুশী, কলিকাতার 'সিমলায় বোদিক আদর্শে তিনি 
আবাঁসক বিদ্যালয় 'সারস্বত আয়তন' স্থাপন করেন। 
রবীন্দ্রনাথ শান্তাঁনকেতনে '্রহ্গচর্য বিদ্যালয়? স্থাপন- 
কালে তাঁর সক্রিয় সাহায্য পান। ব্রহ্গবান্ধবের মতে 
সরকারণ নিয়ন্মণে বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে 'গোলদশীঘর 
গোলামখানা, । স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর 
1 রিঞ্গিজয়ের দুজয় সগ্কজ্প নিয়ে তানি রাজ- 
নৌতক নেতারূপে অবতীর্ণ হন। আগ্নযগের- 
অন্যতম পুরোধা ব্রহ্মবান্ধব "সন্ধ্যা, দৌনক পাঁত্রকার 
মাধ্যমে আপদসহখন বাঁলম্ঠ সংগ্রাম ঘোষণা করেন। 
১৯০৭ খুী. সরকারের আদেশে “সন্ধ্যা” পান্িকা 
বন্ধ করা হয় এবং রাজদ্রোহের আভযোগে ব্রক্গ- 
বান্ধব মুদ্রাকরসহ ধৃত হন। তান আদালতে 
ঘোষণা করেন যে 'ব্রাটশ কর্তৃত্ব তান মানেন না। 
মামলা চলা কালে ক্যাম্বেল হাসপাতালে অস্দ্রো- 
পচারের 'তন দন পর ধনুষ্টকার রোগে মারা যান। 
তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : পবলাতযারশ 
সম্গ্যাসীর চিঠি", শ্রক্ষামৃত', 'সমাজতত্', “আমার 
ভারত উদ্ধার, 'পালপার্ণ' প্রভাতি। [৩,৭,৮,১০, 
২৫,২৬১৩৪] 

ন্ধসয়্শ দেবী । সমাজসেবী দুর্গামোহন দাশের 
পত্বী। স্বামীর কর্মকেন্দ্রে বারশালে থাকতেন এবং 
স্বামশর সর্বপ্রকার কার্যে সাহায্য করতেন। স্বামশর 
সঙ্গে তানি ব্রান্গধর্ম গ্রহণ করেন। দুর্গামোহনের 
বিধবা বিমাতার 'বিবাহে তাঁরও সাক্রয় সহযোগিতা 
1ছল। 'দ্বিপ্রহরে বয়স্কা মাহলাদের ?শক্ষার জন্য 
ব্রান্মসমাজ-প্রাতাষ্ঠিত স্কুলের (১৮৬৭) দেখাশুনা 
করতেন। ১৯৮৬৮ খী. বারশালে আনুষ্ঠাঁনকভাবে 
নারীশিক্ষার জন্য একাঁট 'বদ্যালয় স্থাঁপত হলে 
তিনি এবং সৌদাঁমনী দেবী, মনোরমা মজুমদার 
প্রমূখ মাহলারা এখানে শিক্ষালাভ করেন। 1১১৪] 
রজমোহন আল্ক (৬.৬.১৮৩২ -2) পণ্টাননতলা 

কলিকাতা । মতান্তরে ঘপটয়াবাজার__হুগলশতে 
জল্ম। ১৮৪০ খন, বাংলা স্কুল্লে ভর্তি হন এবং 
দুই বন্ছর পরে বিনা বেতনে হেয়ার স্কুলে এবং 
শেষে দিনা বেতনে হিন্দু স্কুলে পড়েন। হিন্দু 

[ ৩৭০ ] ছগ্গবানচশ্চু খ্স্ 

কলেজের 'সানয়র বৃত্ত পাশ করে এক বছর পর 
আর একটি পরণক্ষা 'দয়ে 'তাঁন সরকার উচ্চ 
কাজে মনোনসত হন। ১৮৫৬ খ্ী. বাঁকুড়া জেলার 
স্কুলসমূহের ডেপুটি ইনূস্পেন্রের পদ পান। 
১৮১৯২ খ্যী, অবসর নেন। ১৮৫৮ খু. কানাইলাল 
পাইনের সাহায্যে বড়বাজার অণ্চলে মডেল স্কুল 
স্থাপন করেন। মধ্যে কিছুদন এডুকেশন গেজেট 
পাঁরচালনা করোছিলেন। গাঁণতশাস্ত ও সাহত্ে 
অসাধারণ পাশ্ডিত্য ছিল। ১৮৬৩ খুশী, রণাঁজং 
সিংহের জীবনী লেখেন। ১৮৭১ -১৮১৯৪ থুখ, 
মধ্যে গণিতের ৫টি গ্রল্থ রচনা ও প্রচার করে পাশ্চাতা 
1বজ্ঞানের তথ্যগ্ঁীল সহজ ও সুন্দর ভাষায় দেশশয় 
লোকদের কাছে 'তাঁন উপস্থাপিত করোছলেন। 
[২৫,৪৫] 

ব্জ্জানন্দ স্বামী (২১.১.১৮৬৩ - ১২.৪-,১৯২২) 
শিকরা-কুলীন গ্রাম চব্বিশ পরগনা । পিতা 
আনন্দমোহন ঘোষ । ব্রহ্মানন্দের পূর্বনাম রাখাল- 

চন্দ্র। ১৮৭৫ খী. কাঁলকাতার প্রোনং একাডেোমিতে 
পাঠকালে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর পাঁরচয় 
হয়। বিবাহের পর সংসারের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে 
শ্রীরামকৃফের সংস্পর্শে এসে সন্ন্যাস-জীবন শুরু 

সভার্পাত হন। জীবনের বোঁশর ভাগ সময় পুরী 
ও ভুবনেশবরে কাটান এবং পুরীতে মঠ স্থাপন 
করেন। 1৭১২৬] 

ভগংবাঁর তামা (১.৬.১৮৫৯- ১৯৯২৪) 
গয়াবাঁড় চা-বাগান-কার্সিয়াং_দাঁর্জীলং। আঁশিক- 
দেও। ১৯২১ খ্ী, অসহযোগ আন্দোলনে অংশ- 
গ্রহণ করেন। চা-বাগান-কর্মীদের সংগঠনও তান 
গড়ে তুলোছিলেন। সরকার-ীবরোধাী কার্যকলাপের 
জন্য কয়েকবার গ্রেপ্তার হয়ে অজ্পকালের জন্য 
আটক থাকেন। আগস্ট ১৯২৩ খখ. কারাদণ্ড 
হয়। দার্জীলং জেলে মততযু। [৪২] 

ভগবানচন্দ্র বস; আনু. ১৮২৯ - ২.৮.১৮৯২) 
রাঁড়খাল-বক্রমপুর-াকা। ১৮৪৮-৫২ খপ, 
ডাকা কলেজের একজন নাম-করা ছাল্র 'ছিলেন। 
১৮৫৬০-৫১ খু, তান ঢাকা কলেজ থেকে 
“লাইব্লেরশ পদক' লাভ করেন? ১৮৫২ খ্ী, কলেজ 
ছেড়ে শিক্ষকতা করতে থাকেন । ময়মনাঁসংহ' স্কুলের 
হেডমাস্টার পদে থেকে ১৮৫৮ খুশ. কাঁতিত্বের সঙ্গে 
কাঁলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের এন্ট্রা্স পরীক্ষা পাশ 
করেন। এই বছরই ২৩ সেপ্টেম্বর তিনি ময়মনাসিংহ 
জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর 
হন। ১৮৮৪ খওশ. সরকার কাজ থেকে অবঙ্গর 
নেন। ফাঁরদপুরে চাকান্সিরত অবস্থায় জাতীয় মেলা 



ভবতোছ ভটীচার্য 

সংগঠন করেন। এই মেলা নবগোপাল 'িন্নের হিন্দু 
মেলার সঙ্ছো সংযুস্ত না থাকলেও, জেলায় যথেম্ট 

উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। জাতীয় অর্থনৌতিক 
মন্তর জন্য নেপালের তরাই অণ্টলে ও আসামে 
অনেক জাম কিনে বদেশী একচোটয়া চা-শল্পে 
অনুপ্রবেশের চেস্টা করেন। বরধমানে থাকার সময় 
[শল্প-বিদ্যালয় প্রাতম্ঠা করে শ্রামজীবনে শিল্প- 
চেতনা আনতে চেয়ৌছলেন। এছাড়া বঙ্গদেশে চা- 
[শপ ও বোম্বাইয়ে বস্লাশজ্পেও তিনি বহু অর্থ 
বিনিয়োগ করেন। নেপাল-তরাইয়ে চাষ-আবাদের 
জন্যও বিস্তর জাম কিনেছিলেন। নানা কারণে 
এইসব ব্যবসায়-প্রচেষ্টা বন্ধ হলে তান খণগ্রস্ত 
হয়ে পড়েন। এ ব্যাপারে তাঁর পুত্র জগাম্বখ্যাত 
বৈজ্ঞানক জগদীশচন্দ্র বলোছলেন, 'এইসব ব্যর্থতার 
মধ্য দিয়েই ভাঁবষ্যৎ ভারত গড়ে উঠবে ।' ভগবান- 
চন্দ্র 'িম্ঠাবান ব্রাহ্ম ও স্প্ীশক্ষানূরাগণ ছিলেন। 
'নজ চার কন্যাকে উচ্চ শিক্ষা দিয়োছিলেন। ১৮৭৬ 
খু, [তানি বঙ্গ মাঁহলা বিদ্যালয়ে সাক্রয় সাহাব্য 
দান করেছিলেন। ১.৮.১৮৭১৯ খই. প্রতিষ্ঠিত 
বঙ্গ মহলা সমাজ'-এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 
আনন্দমোহন বসু তাঁর জামাতা । [৮,৩৬] 

ভবতোধ ভটীচার্য (2-১৯৪৮) চট্টগ্রাম । 
বাঁপন। স্কুলে পড়ার সময় বিপ্লবী দলে যোগ 
দেন। যুযুৎসু ও ছোরা খেলায় পারদর্শী ছিলেন। 
১৮ এীপ্রল ১৯৩০ খু. চট্টগ্রাম অস্নাগার আক্রমণে 
ও ২২ এরাপ্রল তাঁরখের জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে 
[বজয়ী বপ্লবী বাহিনীর অন্যতম 'ছিলেন। ৮/৯ 
মাস আত্মগোপনের পর নেতার নির্দেশে সহযোদ্ধা 
হারপদ মহাজনের সঙ্গে ব্রহ্মদেশে যান। এখানে 
প্রাতকূল অবস্থায় নানা বেশে দিন কাটান। হরিপদ 
১৯৪২ খুশী, মারা যান। ১৯১৪৫ খুশী. চট্টগ্রামে 
ফিরলে তান ধরা পড়েন এবং কয়েকমাস জেলে 
কাটান। দেশাবভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। 
কিছুদিন পরে মারা যান। [৯৬] 

ভবদেব ভষ্ট (১০ম/১১শ শতাব্দী) 'সম্ধল-_ 
রাটদেশ। 'িতা গোবর্ধন যোদ্ধা ও পণ্ডিত এবং 
পিতামহ আদিদেব বগ্গদেশের রাজার মন্মশ ছিলেন । 
ভবদেবের মন্ম্ণা-প্রভাবে পূর্ববঙ্গের তৎকালীন 
বর্মনবংশশয় রাজা হাঁরবর্মদেব ও তাঁর পুত্র বহু 
দন রাজ্যভোগ করতে সমর্থ হন। কোন কোন 
এীতহাসিকের মত এই যে হাঁরব্মদেবের পনের 
রাজত্বকালে কার্যত ভবদেবই রাজ্যের সর্বময় কর্তা 
ছিলেন। সম্ভবত সম্ধিবিগ্রাহিক ভবদেব ভট্ট উত্তর 
রাড় অন্থলের স্থানীয় শাসক রোজপ্রাতানাধ) বা 
রাজারূপে এই অণ্চলের সবমিয় শাসনকর্তৃত্ষে 
প্রীতাষ্ঠত "চছলেন। উত্তর রাঢ় অন্টলের লোক- 

[ ৩৭১ ] ভবতৃষণ সন্ত 

স্মৃতিতে ভবদেব ভ্রু 'ভাট রাজা'-রূপে বিধৃত 
হয়ে আছেন। তান বৌদ্ধশাস্ত্সমূদ্র মল্খন করে 
পাষণ্ড ও বৈতাণ্ডকদের মত খণ্ডন করোছলেন। 
সিদ্ধান্ত, তন্ন, গাঁণতশাস্ত ও আয়বেদাদ শাস্যে 
তাঁর বিশেষ ব্যৎপাত্ত ছিল। পৃবোৌন্ত ধর্মশাস্দের 
নিবন্ধসমূহের উদ্ধার ছাড়া তিনি নবীন হোরাশাস্ম, 

ংসানীত ও ন্যায়শাস্ত রচনা করে- 
ছিলেন। সমাজ-সংস্কারে মনোযোগী হয়ে তান 
[হন্দুর আচার, ব্যবহার ও প্রায়াশ্চন্ত- এই বিষয়ে 
প্রামাণ্য গ্রল্থ রচনা করেন । তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে 
'প্রায়শ্চত্ত প্রকরণ' ও 'দশকর্ম-পদ্ধাতি'- মাত এই 
দু'খান প্রকাশিত হয়েছে । 'ব্যবহার-তলকে'র কোন 
পাঁথ না পাওয়া গেলেও রঘুনল্দন, নত "মন্ত্র 
প্রভীতি পাণ্ডতদের গ্রন্থে এ গ্রন্ধের শ্লোক উদ্ধৃত 
হয়েছে। ভারতবর্ষের বহু পাশ্ডিত তাঁর মশমাংসা- 
দর্শনের টীঁকার উল্লেখ করেছেন। আচার, ব্যবহার 
ও প্রায়শ্চিন্ত--জশবনচর্চার এই তন বিভাগের শাস্ন- 
সম্মত বিধান রচনার সঙ্গে সঙ্গে তান ব্যবহারক 
জীবনে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের তর্কযুদ্ধে বা অন্য- 
ভাবে পরাস্ত করে তাদের বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার অন্ত- 
ভুন্ত করেন। 'বাঁভন্ন জশীবিকাবলম্বী বৌদ্ধ সম্প্র- 
দায়কে 'হল্দু বর্ণীশ্রমভুন্ত করার প্রথম কাঁতিত্বও তাঁর 
প্রাপ্য। তাঁর পদ্ধাত অনুসারে আজও রাটীশয় ব্রাহ্মণ- 
সমাজের সংস্কারাদ সম্পন্ন হয়। তিনি "ছন্দোগ- 
পদ্ধতি'ও রচনা করেন। তাঁর অপর নাম 'বাল- 
বলভাভুজগ্গ' । রাঢ়দেশের নানাস্থানে জলাভাব দূর 
করার জন্য 'তাঁন জলাশয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 
ওঁড়শার অনন্তবাসুদেবের মন্দির ও মান্দর-পান্বস্থ 
সরোবর তাঁরই যয়ে নিমিত। বিক্রমপুরে তান 
নারায়ণের মার্তি ও মান্দর প্রতিষ্ঠা করোছলেন। 
ভুবনে*বরের মান্দর-গাতে সংলগ্ন যে শিলালাপ 
থেকে ভবদেব ভট্রের পাঁরচয় পাওয়া যায় সম্ভবত 
সেখানি উন্ত নারায়ণ মান্দরেই প্রথমে স্থাপিত ছিল। 
[২,৩,২৬,১৫৫] 

ভববিভূতি 'বিদ্যাভূষণ (১২৯৫- ১৩৫৬ ব.) 
ভাটপাড়া-চব্বিশ পরগনা । পিতা সংস্কৃত মাসিক 
ণবদ্যোদয়" পাল্রকার সম্পাদক হধিকেশ শাস্ত্র । ভব- 
বিভূঁতি বঞ্গবাসণ কলেজে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক 
ও বেদসাহত্যে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। 'তনি সাম- 
বেদের একটি সটখক সংস্করণ প্রকাশ করেন। 
“ভারতবর্ষ পাকার লেখক 'ছিলেন। 1৫1 

ভবভূুষণ ত্র, জগদ-গুর্ সত্যানগ্দ (2- ২৭, 
১.১৯৭০) বলরামপুর--যশোহর। স্বাধীনতা- 
সংগ্রামী ভবভূষণ বিখ্যাত আলাপুর বোমার মামলায় 
অভিযৃন্ত হয়েও মামলা চলাকালশন বেশ (কিছুদিন 
আত্মগোপন কয়ে থাকতে সমর্থ হন। পরে বোদ্বাই 
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বন্দরে গ্রেপ্তার হন এবং একটি আতারন্ত মামলার 
রায়ে তাঁর দ্বীপান্তর হয়। পরবতশি কালে মূলত 
সম্্যাসশর জশবন যাপন করলেও স্বাধীনতা আন্দো- 
লনের বহু কর্মীকে তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে 
প্রেরণা যাঁগিয়েছেন। [৯৬] 

বশম্করশ। গ্রাম্য জামদারের কন্যা । ছোটবেলা 

রুদ্রনারায়ণ তাঁর বীরত্বে মুস্ধ হয়ে তাঁকে বাহ 
করেন। কয়েকবছর পর রাজা মারা গেলে তিনিই 
রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। এই সময় ভুর- 
শুটের আঁধবাসী পাঠান সর্দার ওসমান খাঁ ভুরশুট 
আক্রমণ করেন কিন্ত ভবশঙ্করীর বীরত্বে 'তাঁন 
পরাজিত ও নিহত হন। 'িছাঁদন পর মোগল 
সম্রাট আকবর বশীররাণশ ভবশজ্করণীকে 'রায়বাঘন*, 
উপাধিতে ভূষিত করেন। [২৩] 

ভবানম্দ মজুমদার (১৬শ-১৭শ শতাব্দী)। 
'পতা রামচন্দ্র বাগোয়ানের জামদার নিঃসন্তান হরে- 
কৃষ্ণ সমাদ্দারের পদবী ও সম্পাত্তর উত্তরাধকারদ 
হয়োছিলেন। ভবানন্দ সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী 
ভাষাবিদ: এবং শাস্তজ্ঞ ও শাস্্রকুশলশ ছিলেন। 
ঢাকার নবাব তাঁকে 'কানুনগো" পদ ও “মজুমদার 
উপাধি দেন। শোনা বায়, ভবানন্দ ষশোহরের ভূ"ইয়া 
প্রতাপাঁদত্যের কানুনগো 'ছিলেন। মানাসংহ যশো- 
হরের প্রতাপাদত্যকে শায়েস্তা করতে এলে 'তাঁন 
মানলিংহকে পথের সন্ধান দিয়ে ও মোগল সৈন্য- 
দের রসদ 'দয়ে যুদ্ধজয়ে সাহাষ্য করেন। প্রাত- 
দানে বাদশাহ জাহাঞ্গশর তাঁকে ৯৬০৬ খধ. "মহা- 
রাজা' উপাধি এবং বাগোয়ান প্রভৃতি কয়েকাঁট 
পরগনা জমদারী দেন। 'তাঁন মহারাজা ভবানন্দ 
রায় নাম 'নয়ে নদীয়া রাজবংশের প্রাতিষ্ঞঠা করেন। 
ভবানন্দ বারাণসশর অন্নপূর্ণা ম্র্ত ও মান্দর 
প্রতিষ্ঠা করোছিলেন। ১৮শ শতাব্দীতে ভবানন্দের 
বংশধর নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সিরাজের বরুদ্ধে 
ইংরেজকে সহায়তা করে পলাশশ যুদ্ধের ১২ট 
কামান পূরস্কার পান। ১৯শ শতাব্দীতে বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের 'বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে সক্রিয় সহায়তা 
করেছিলেন নদীয়ার রাজা শ্রীশচন্দ্র রায়। [২,৩, 
২৬১২৬] 

ভবানজ্দ শাহ (দিন)। নর্তন--শ্রীহট্র। নর্তন 
গ্রাম একসময় 'ভ্রীহট্টরের নবম্বপ' ব'লে খ্যাত ছিল। 
সাধক কাঁধ ভবানন্দ জাতিতে বোঁদক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ 
ভিলেন । পরবতশি কালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে 
“ভবানল্দ শাহ” নামে পারাচিত হন। তান বহু 
সঙ্গত রচনা করোছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 
গরিবংশা। ১৮] 

[ ৩৭২ 4 ভবানশচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

সবানম্দ ?সম্ধাল্তবাগণশ ৯৬শ শতাব্দী) 
নবন্বপ। খ্যাতনামা নৈয়ায়ক ও বৈয়াকরণ এবং 
রঘুনাথ শরোমণির চারজন টাঁকাকারের অন্যতম। 
তাঁর অভ্যুদয়কাল ১৫৪০-৬০ খ্ডী. মধ্যে ধরা 
যায় এবং সম্ভবত 'তাঁন কৃষদাস সার্বভৌমের শষ 
ণছলেন। তান গশরোমাঁণ-রাঁচিত আটখানি গ্রন্থের 
আঁত-সমশচশন টকা প্রণয়ন করেন । “সর্বার্থসার- 
মঞ্জরশ' তাঁর মৌলিক রচনা এবং এ গ্রন্থের 'বাভন্ন 
প্রকরণসমূহের মধ্যে 'ারকচক্র, [বিশেষ প্রীসদ্ধ। 
একসময়ে ভারতবর্ষের সব্ত তাঁর গ্রল্থ গৌরবের 
সঞ্গে অধীত হয়েছে। তাঁর ছান্রদের মধ্যে গুশ্তি- 
পাড়ার রাঘবেন্দ্র ভট্টাচার্য ও পার্টজির দেবীদাস 
দবদ্যাভূষণ উল্লেখযোগ্য । নৈয়ায়িক মধনসুদন বাচস্পাঁত 
ও রুদ্র তর্কবাগীশ তাঁর পৌন্র। [২৯০] 

ভবানশচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭ - ২০.২, 
১৮৪৮) নারায়ণপুর গ্রাম__উখড়া পরগনা । রামজয়। 
'শক্ষাগত যোগ্যতার বলে বাঁভল্ন ইউরোপণয় 
ব্যবসায়-প্রাতষ্ঠানে এবং 'বশপ রেজিন্যাল্ড প্রমূখ 
ইউরোপসয়দের অধীনে চাকার করেন। ইংরেজী ও 
ফারসী ভাল জানতেন বলে বিশপ তাঁকে াবশেষ 
পছন্দ করতেন। সমাজের প্রাতপন্তিশালণ ব্যন্ত 
হিসাবে ১৮২৮ খত, তান জুরী নিযুক্ত হন, 
?কন্তু তাঁর জীবনের প্রধান কাতিত্ব সাংবাদিকতায় । 
১৮২১ খ্শি, থেকে সাপ্তাহিক প্সংবাদ কৌমুদ৭, 
পাত্রকায় কাজ করেন। রাজা রামমোহন ও তদ্দলণয় 
লোকজনের সঙ্গে ধর্মমত নিয়ে বিরোধ হওয়ায় 
একাজ ছাড়তে বাধ্য হন। কলুটোলায় নিজে একটি 
মুদ্রাষল্প প্রাতম্ঠা করে €& মার্চ ১৮২২ খু, “সমাচার 
চান্দ্রকা” প্রকাশ করেন। রক্ষণশশল 'হন্দুদের শাস্ত- 
শালশ মুখপত্ররূপে পন্রিকাঁটি ১৮২৯ খডী. থেকে 
সপ্তাহে দু'বার প্রকাশিত হত। ১৮৩০ খী, রাধা- 
কান্ত দেবের নেতৃত্বে ধর্মসভা প্রাতিষ্ঠিত হলে ভবান"- 
চরণ তার সম্পাদক হন। সতখদাহের বিরদ্ধে রাম- 
মোহনের আন্দোলনের বিরোধিতা করলেও ভবানী- 
চরণই প্রথম লোক 'যাঁন এদেশের শজ্প-বাণজ্যে 
ধিদেশী অর্থ 'বানয়োগের এবং বিদেশ প্রথার 
বরোধিতা করেন। এ ব্যাপারে তিনি জাঁমিদারদেব 
তাঁদের সম্পদ দেশের কাঁষ ও শিল্প-বাণজ্য বিস্তারে 
ব্যবহার করার জন্য আহহান জানান, কারণ অনাথায় 
দেশ বিদেশী উপানবেশে পাঁরণত হবে । গৌড়ীয় 
সমাজের সদস্যর্পে বাংলা ভাষার উল্নাতর জন্য 
কয়েকাঁট পাঠ্যপুস্তকের বঙ্গানুবাদ করেন। 'কঁলি- 
কাতা কমলালয়', 'নববাবৃবিলাস”। 'দৃতশীবিলাস* 
নবাবাধাবলাস' প্রভাতি তাঁর রাঁচত গ্রন্থে তদানশন্তন 
কাঁজকাতা সমাজের দুন্শীতর আবরণ খুলে দিয়ে- 
ছিলেন। প্রথমোস্ত দূপট গ্রন্থে ধৃহল্দু সমান্জের 
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'বাবু' ও ইয়ং বেষ্গলদের তীব্র বিদ্রুপে জ্জারত 
করেছিলেন । ভবানীচরণ-রচিত গ্রল্থগূলি বাংলা 
ভাষায় রচিত প্রথম মৌলিক উপাখ্যানরূপে পাক্মীচত। 
১৮২৫ খুশ. রাঁচিত 'নববাবৃবিলাস' গ্রন্থটি বাংলা 
ভাষায় প্রথম কাহন"। প্রমথনাথ শর্মা ছদ্মনামে 
[তান এটি রচনা করেন। 1৩১৮] 

ভবানশচরণশ লাহা (১২৮৭ - ১৭.৫.১৩৫৩ ব.)। 
আমরাবাদ জামদারবংশে জল্ম। খ্যাতনামা চিন্র- 
[শল্পানুরাগশ ছিলেন। “ভারতবর্ষ” পাত্রকার প্রথম 
সংখ্যায় তাঁর আঁঙ্কত “সীতার আশ্নপরাক্ষা” ও 
পরে আরও বহু ছবব প্রকাশিত হয়েছে। "তান 
আমিরাবাদে একাঁট উচ্চ ইংরেজী "বিদ্যালয় প্রীতষ্ঠা 
করেন। তিনি লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো 
এবং রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গলের 
সভ্য ছিলেন। তা ছাড়া আরও অন্যান্য বহু 'শিল্প- 
কলা ও সঙ্গীত-প্রাতম্ঠানের সঙ্গে তাঁর ঘাঁনম্ঠ 
যোগাযোগ ছিল । “রুপমাঁণ' নামক শিজ্প-প্রাতষ্ঠানের 
একজন পৃঙ্ভপোষক 'ছিলেন। 1&] 

ভবানী পাঠক। 'সন্ব্যাসী বিদ্রোহের অন্যতম 
নায়ক । জুন ১৮৮৭ খু. থেকে তাঁর ক্রিয়াকলাপের 
উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সময় কয়েকজন ব্যবসায়ী 
ঢাকার সরকারী কাস্টমসৃ-এর সুপারিন্টেন্ডেন্টের 
কাছে আভযোগ করে যে 'ভবানী পাঠক নামে এক 
দুঃসাহসী ব্যন্ত পথে তাদের নৌকা লুঠ করেছে? । 
তাঁর জন্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ও বরকন্দাজ প্রোরত 
হলেও তাঁকে বন্দী করা সম্ভব হয় নি। তানি 
ইংরেজদের দেশের শাসক বলে মানতে অস্বীকার 
করে দেবী চৌধুরানীর মোহলা বিদ্রোহী দলনেন্রী) 
সহযোগিতায় একদল বিদ্রোহশ সৈন্য নিয়ে ইংরেজ 
ও দেশীয় বাঁণকদের বহু পণ্যবাহশী নৌকা লুঠ 
করেন। তাঁর নিরবচ্ছিত্ন আক্লমণে ময়মনাঁসংহ ও 
বগুড়া জেলার একটি বিস্তীর্ণ অন্চলের শাসন- 
ব্যবস্থা অচল হবার উপক্রম হয়। অবশেষে লে. 

ব্রেনানের নেতৃত্বে পাঁরচাঁলিত ইংরেজ পা 
বেম্টনশর মধ্যে অজ্পসংখ্যক অনুচরসহ ভবানী 
পাঠক পড়ে যান। এক ভশষণ জলযুদ্ধে তাঁর দল 
পরাজিত হয় এবং তিনি নিহত হন। শ্লেজিয়ার 
সাহেবের রংপুর জেলার বিবরণ, গ্রন্ধে তাঁকে 
পুর জেলার রাজপুর গ্রামের আঁধবাসী বলে 

উল্লেখ করা হয়েছে। ফকির "বিদ্রোহের বিখ্যাত নেতা 
মজনু শাহের সঙ্গে তাঁর ঘাঁনন্ঠ যোগাযোগ 'ছিল। 
তাঁর দরসে বহু পাঠান ও বিহারের লোক 'ছিল 
এবং একজন পাঠান ছিলেন তাঁর বাঁহনীর প্রধান 
সেনাপাতি। 1২৬৬] 

হবাননপ্রসাদ ভ্টাচার্য (১৯১৪ - ৩,২.১৯৩৫) 
অয়দেধপূর--ঢাকা। বসস্তকুমার । ছানাবন্ধায় গুপ্ত 

[ ৩৭৩ ] ভবানন, রাশ? 

বিস্লবী দলে যোগ দেন। বাঙলার কুখ্যাত গভর্নর 
আন্ডারসনকে হত্যার প্রাতিজ্ঞা নিয়ে ভবানশপ্রপাদ 
কাঁলকাতা ও ঢাকা থেকে আগত অপর দুই জন সঙ্গ 
সহ মে ১৯৩৪ খটী, দাঁজশীলং পেশছান। রেস 
গ্রাউন্ডে আক্রমণের সময় (৫.৮.১৯৩৪) ভবানণ ও 
তাঁর দুই সঙ্গশ আ্যান্ডারসনকে নিকট থেকে গুলি 
করেন। দুভণগ্যবশত গুল লক্ষ্যত্রস্ট হয় এবং তাঁরা 
1তনজনেই ধরা পড়েন। বিচারে সঙ্গাদ একজনের 
কারাদণ্ড ও দুঃখপ্রকাশ করায় অপরজনেয় অল্প 
শাস্তি এবং ভবানখপ্রসাদের মত্যুদণ্ড হয়। রাজশাহশ 
সেন্ট্রাল জেলে ভবানীপ্রসাদ ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ 
করেন। [১০,৪২,৪৩] 

ভবানী বাঁণক ০১৮শ শতাব্দী) সাতগেছে--. 
বর্ধমান। খ্যাতনামা কাঁবয়াল। জাতিতে গম্ধবাঁণক। 
ভবানী বেনে নামে সমাধক খ্যাত ছিলেন । ব্যবসায়ের 
জন্য কাঁলকাতায় বসবাস করতেন। স্বভাব-কাব 
ছিলেন এবং গান রচনায় ও গান গাওয়ায় তাঁর 
সমান দক্ষতা ছিল। নিতাই দাসের সঙ্গো তাঁর প্রায়ই 
প্রাতযোগ্গতা হত। তাঁদের প্রাতযোগতাকে লোকে 

ধবাঘে মাহষের লড়াই, বলত । তাঁর দলে একসময় 
রাম বস্ কৃষ্২বষয়ক ও শ্যামা-বিষয়ক গান বাঁধতেন। 
তান নিজেও বহু সখশসংবাদ ও ভীন্ততত্ব-+বষয়ক 
গান রচনা করেছেন। [২,২৫,২৬] 

ভবানী, রাণী ১১২১" ১২০০ ব.ঃ) ছাতিমগ্রাম 
- রাজশাহী । আত্মারাম চৌধুরণ। ম্বামশ নাটোরের 
জামদার রাজা রামকান্ত রায়। বাঙলাদেশে হিঙ্সু- 
ধর্ম ও ব্রাহ্মণ প্রাতপালন এবং দীনদুঃখখর দুদরশা- 
মোচনের এঁকান্তিক প্রচেষ্টার জন্য রাশী ভবানশ 
স্বনামধন্যা। ১১৫৩ ব. রাজা রামকান্তের মৃত্যুর 
পর রাণশ ভবানী সম্পাশ্তর উত্তরাধকারিণশ হন। 
এই সময় নাটোর জামদারশর বাৎসাঁরক আয় ছিল 
দেড় কোটি টাকা। নবাব-সরকারে রাজস্ব- 
স্বরূপ ৭০ লক্ষ টাকা 'দয়ে বাকি টাকা 'তিনি 
ধর্মীয় কাজে এবং সাধারণ লোকের 'হিতার্থে ব্যয় 
করতেন। রাজকার্য পারচালনায় তিনি দেওয়ান দয়া" 
রামের পরামর্শ ও সহায়তা পেয়োছলেন। ১৭৫৩ 
খুশী, তিনি কাশীধামে ভবানীশ্নর শিব স্থাপন 
করেন। কাশির বিখ্যাত দুর্গাবাড়ী, দুর্গাকুণ্ড এবং 
'কুরুক্ষেততলা” নামে জলাশয় তাঁরই কশীর্ত। তানি 
হাওড়া শহর থেকে কাশীধাম পষন্তি রাস্তা নির্মাণ 
করেন। সেই প্রাচশন রাস্তাটি বর্তমানে বন্ছে রোডের 
অংশাবশেষ। হাওড়া অণ্চলে প্রাচীনেরা এটিকে 
রাশশ ভবানী রোড বা বেনারস রোড বলে উল্লেখ 
করেন । বড়নগরে তাঁর নির্মিত ১৯০০ শিবমাঙ্দিরের 
8/& এখনও বতণমান। মন্দিরগারে এক ধরনের 
পুষমামশ্ডিত টেরাকোটা শিল্প উৎকপর্ণ ঘা বঙ'মানে 



ভবানী সেন 

বিরল । রাপী ভবানী মার্শদাবাদের নবাব সিরাজ- 

কালে ঘটনাচক্রে ওয়ারেন হোসস্টিংস তাঁর রংপুরাস্থিত 
বাহেরবন্দ জমিদারী বলপূর্কক দখল করে কান্ত- 
বাবুকে দান করেন। রাণীর একমান্ন কন্যা অল্প 
বয়সে বিধবা হন। পুত্রসন্তান না থাকায় তিনি রাম- 
কৃ নামে যাঁকে দত্তকপূন্ন 'হসাবে গ্রহণ করে- 
ছিলেন, তিনি পরে 'সাধক রাজযোগণী' ব'লে খ্যাতি- 
লাভ করেন। রামকুফ বয়ঃপ্রাত হলে রাণী তাঁর 
হাতে রাজ্যভার 'দিয়ে গঞ্গাতীরবর্ত বড়নগরে 
কন্যাসহ বাস করতে থাকেন। ৭৯ বছর বয়সে তাঁর 
মৃত্যু হয়। [২+৩,৭,২৩,২৫,২৬] 

ভবানী সেন (১৯০১৯ - ১০.৭.১৯৭ ২) পয়োগ্রাম 
--থুলনা। ভারতের সাম্যবাদী আন্দোলনের একজন 
বিখ্যাত বাদ্ধজীবী। ১৯২৬ খু. মূলঘর হাই 
স্কুল থেকে 'ডাভিসন্যাল বাঁত্ত পেয়ে প্রবোঁশকা 
পাশ করেন। ১৯৩০ খুশী. গ্রেপ্তার হন। দেউলসতে 
অন্তরীণ থাকা কালে অর্থনশতিতে এম.এ. পাশ 
করেন। ১৯৩৮ খটী. মীন্ত পেয়ে কামিউীনস্ট 
পাতে যোগ দেন। রেলকমশিদের ছ্রেড ইউনিয়ন 
আন্দোলনের উদ্যোক্তা । ১৯৪০ খপ. থেকে ১৯৪২ 
খু. পর্যন্ত আত্মগোপন করে কৃষক আন্দোলন 
জোরদার করেন। এই সময় থেকেই পশ্চিমবঙ্গ 
কমিউনিস্ট পার্টর নেতৃপদ পান। ১৯৪৩ খুখ, 
রাজ্য কাঁমউীনস্ট পার্টির সম্পাদক ও দলের 
কেন্দ্রীয় কর্মিটির সদস্য হন। ১৯৪৬ -৪৭ খএখ, 
কৃষকদের তে-ভাগা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নেন। 
১৯৪৮ খুী, কলিকাতায় দলের দ্বিতীয় পার্টি 
কংগ্রেসে পাঁজটব্যরোর সদস্য হন। ১৯৪৮ - ৫১ 
খু. পর্য্ত আত্মগোপন করেন। ১৯৫৫ খপ, 
প্দনরায় কেন্দ্রীয় কমাটতে ও ১৯৬১ খপ. কেন্দ্রীয় 
কাধানর্বাহক কাঁমাঁটতে 'নিবাঁচত হন। ১৯৬২ 
খী. কমিতীনস্ট পার্ট িভন্ত হলে দি. ছি. আই.- 
এর রাজ্য কা্মিটির সম্পাদক ও কেন্দ্রণয় সেকে- 
টাঁরয়েটে নিবাঁচত হন। ১৯৭১ খওখ, কোঁচিন 
কংগ্নেসেও এ পদে আধম্ঠিত থাকেন। সাহিত্য ও 
সংস্কৃতি, দলীয় মতবাদ, সমসাময়িক সমস্যা প্রভৃতি 
1বষয়ে বিশ্লেষণমূলক রচনায় তাঁর প্রাতিভার পাঁরিচয় 
পাওয়া যার। ছন্মনামে রাঁচিত রচনাবলও সাহত্য- 
জঙগগতে আলোড়ন সষ্টি করোছল। মস্কোতে হঠাৎ 
[০০ [১৬,৯১৭] 

. সাধ্য (১২৯৭ - ১৬.৭.১৩২৯ 
৬০ ভুত নামে 
.সমাঁধক শ্রীসদ্থ । ১৪/১৯৫ বছর বয়সে দাঁজপাড়ার 
ক্ষেতু গৃহের আখড়ায় কুস্তি শিক্ষা শুরু করেন। 

[৩55 ] ভারতচন্দু রায় 

১৯ বছর বরসে প্রফেসর রামম্র্তর শিব্যত্ব গ্রহণ 
করে রেঙ্গুন, িঞ্গাপুর, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে 
যান। তাঁর প্রাতভা গুরুকে ছাড়য়ে গেলে তাঁকে 
রামমৃতিরি দল ছাড়তে হয়। প্রফেসর কে. বসাকের 
গহপোস্্রাম সাককাসের সঙ্গে এীশয়া সফরে বোঁরয়ে 
আত্মবলের পাঁরচয় দেন। দুহাতে দুপট চলন্ত 
মোটর গাড়শ অচল করে রেখে, সিমেন্টের 'িপের 
উপর &/৭ জন লোককে বাঁসয়ে 'িপিপের ধার দাঁতে 
চেপে শূন্যে ঘাঁরয়ে, বুকের উপর ৪০ মণ পাথর 
চাপিয়ে তার উপর ২০/২৫ জনকে খাম্বাজ খেয়াল 
গাইবার অবসর দান করে সকলকে অবাক করে 

গদতেন। জাপানের সম্রাট 'মিকাডো ভবানীর শান্তর 
পারচয় পেয়ে তাঁকে স্বর্ণপদক ও নগদ ৭৫০ টাকা 
দেন। ভরতপুরের মহারাজের কথায় তান 'তিনাঁট 
চলন্ত মোটরগাড়শ টেনে রাখেন। মার্শদাবাদের 
নবাব বাহাদুরের সন্তোষাঁবধানে হাতীশালার বুনো 
হাত বুকের উপর চালান। স্বদেশী মেলার সময় 
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাঁপিনচন্দ্র পাল, অমৃত- 
লাঙ্গ বস. প্রভৃতির কাছে বীরত্ব প্রদর্শন করে অমৃত- 
লালের কাছ থেকে ণভীমভবানী আখ্যা পান। 
পশ্চিমা্চলের লোকে তাঁকে ভীমমর্তিঃ বলত। 
[৭,১৯,২৬,১০৩] 

ভরতচন্দ্র সিংহ (2- ২৯.৯.১৯৪২) নূলয়া- 
গোপালচক--মোদনীপুর। ১৯৪২ খু, 'ভারত- 
ছাড়” আন্দোলনে যোগদান করেন এবং ভগবানপুর 
পুলিস স্টেশন আক্রমণকালে পুলিসের গুলিতে 
আহত হয়ে মারা যান। [৪২] 

ভান্ বন্দ্যোপাধ্যাক্স 0১৮৮৮ 2-১০.৮.১৯৬৬) 
কলিকাতা । খ্যাতনামা চিন্রাভনেতা। ১৯২৫ খপ. 
“লাইট অফ এঁশয়া” 'নর্বাক "চনে প্রথম আত্মপ্রকাশ 
করেন। সবাক চনে প্রথম আভনয় "দেনা পাওনা? 
ছবিতে । পরে 'রজত জয়ল্তী”, 'জীবন মরণ", 

'মৌচাকে টিল” নার্স 'সাঁস', 'অঞজনগড়া, 'যোগা- 
যোগ”, পপষ্পধন' প্রভৃতি ছবিতে সাফল্যের সঙ্গে 
আভিনয় করেন। 1১৭] 

ভারতচন্দ্র রায় ১৭১২- ১৭৬০) পেশ্ড়ো- 
ভুরশুট-_বতমান হাওড়া । নরেন্দ্ুনারার়ণ। ব্রাজ্জণ- 
বংশে জল্ম। অদ্টাদশ শতাব্দীর খ্যাতনামা মঞ্গাল- 
কাব্য-রচাঁয়তা কাঁব। তাঁর 'পতার প্রচ্র সম্পাস্ত 
ছিল। কিন্তু সম্পাশ্তর কারণে বর্ধমানের রাজা 
কশীতি“চন্দ্রের সঙ্গে পিতা নরেন্দ্রনারায়শের গোলযোগ 
শুরু হয়। তখন ভারতচন্দ্র মাতুলালয়ে আশ্রয় নেন 
এবং ব্যাকরণ ও আভধানে ব্যুৎপান্ত লান্ভ করে 
১৪ বছর বয়ষে নিজ গ্রামে ফেেন। তেজগপৃরের 
নিকউজ্থ জনৈক কেশরকুনশ আনার্ষের কননকে ছাদ 



ভারতশপ্রাণা 

স্বেচ্ছায় বিবাহ করেন। এই কারণে ভ্রাতৃগণ কর্তৃক 
লাঞ্চত হয়ে গৃহত্যাগ করেন এবং হুগলশী জেলার 
বাঁশবোঁড়য়া গ্রামের পশ্চিমে দেবানন্দপুর-ীনবাসশ 
বামচন্দ্র মুন্সীর বাড়তে আশ্রয় নেন; সেখানে 
থেকে বহু কম্টে ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। ২০ 
বছর বয়সে নিজগৃহে ফিরলে ভ্রাতৃগণ তাঁকে স্বীয় 
সম্পাত্ত উদ্ধারের জন্য মোস্তারস্বর্প বর্ধমান পাঠান । 
সেখানে কোনও চক্তান্তে তিনি কারারুদ্ধ হন। পরে 
কোনরকমে পালিয়ে কটকে যান এবং কটকের তৎ- 
কালীন মহারাষ্্রীীয় সুবেদার শিব ভট্ের অনুগ্রহে 
পুরুষোত্তমধামে বাস করার অনুমাঁত পান। সেখানে 
[কিছাদন সন্ব্যাস-জীবন যাপন করেন। কিন্তু পরে 
আত্মীয়স্বজনের চেষ্টায় পুনরায় সংসারী হন এবং 
কিছুদিন পরে ফরাসডাঙ্গার দেওয়ান ইন্দ্রচন্দ্রের 
আশ্রয়ে বসবাসের জন্য যান। এই সময় মহারাজ 
কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে সভাকাঁব 'নযুস্ত করে কৃষ্ণনগর রাজ- 
সভায় 'নয়ে আসেন। রাজার আদেশে 'তাঁন 'অন্নদা- 
মঙ্গল' কাব্য রচনা করে 'রায়গুণাকর' উপাধ পান। 
রচিত অন্যান্য গ্রল্থ : পবদ্যাসুন্দর', 'রসমঞ্জরী', 
'সত্যপীরের কথা", 'নাগান্টক' প্রভাতি । 'তাঁনই বাংলা 
সাহিত্যের প্রথম নাগারক কাবি এবং ভাষার লালিত্যে, 
ছন্দের নৈপুণ্যে ও চাঁরন্রাচত্রণের দক্ষতায় বাংলা- 
কাব্যে নৃতন সুষমার প্রবর্তক। [২,৩,৭,২৫,২৬] 

ভারতশীপ্রাণা, প্রব্রাজকা (জুলাই ১৮৯৪ - ৩০. 
১১৯৭৩) গুপ্তপাড়া_ হুগলী । কাঁলকাতার বাগ- 
বাজারের বোসপাড়ায় মাতামহের গৃহে তাঁর বাল্য 
ও কৈশোর কাটে । পিতৃদত্ত নাম পারুল। মিশনারী 
স্কুলে 'বিদ্যাচ্চার আরম্ভ। ভাঁগনশ 'নিবোদতা 
১৯০২ খত, বোসপাড়া লেনে বিদ্যালয় খুললে 
তিনি সেখানে ভার্ত হন। ব্রাহ্মণ-কন্যা_বাল্যেই 
বিবাহ হয়। কিন্তু ১৭ বছর বয়সে শ্রীমা সারদা- 
মণির কাছে মল্লদীক্ষা নিয়ে সংসার ত্যাগ করেন। 
নিবোদতার সহকার্মণী ভগিনী সুধীরা দেবী তাঁর 
নুতন নাম দিলেন সরলা । ১৯১৪ -১৭ খা. 
পযন্তি তিনি লেডণ ভাফারন হাসপাতালে ধারশ- 
বিদ্যা ও শুশ্রুষাকাজে শিক্ষা নেন এবং ১৯২৭ 
খীম্টাব্দের পর প্রায় ৩০ বছর কাশশীতে সাধন- 
ভজনে কাটান। ১৯৫৯ খ. স্বামী শঙ্করানন্দ 
বেলদড় মঠে তাঁকে আনূষ্ঠানিকভাবে সম্যাস-দণক্ষা 
দিয়ে নাম রাখেন- প্রব্লাঁজকা ভারতণপ্রাণা পুরণ। 
এ বছর আগস্ট মাসে রামকফ্-সারদা মিশন গঠিত, 
হলে 'তিনি সারদা মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষা 
ইন। কলিকাতা, দক্ষিপ ভারত ও দল্লশ মিশনের 
শাখাকেন্দ্রগুলি তান পারিদর্শন করতেন। তন 
শঙ্করানল্দের নিদেশে দশক্ষাঙদানে ব্রত হন এবং 
শত শত ভক্তের অধ্যাত্-জখবনের ভার নেন। [১৬] 

[৩৭৫৬ ] ভূবনচল্দ নংখোপাধ্যা 

ভাঁজনয়া জেরশী ন্তর (৩০.১০.১৮৬৫ - ১০. 
৪.১৯৪৫)। আদ 'নবাস কাঁলকাতা। মাঁতলাল 
মন্র। পিতার কর্মস্থল উত্তরপ্রদেশে জল্ম। 'পতা 
খীস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ভাজিশনয়া লক্ষেণী- 
এর ইসাবেলা থোবার্ন কলেজ থেকে এফ.এ. পাশ 
করে কাঁলকাতা মোঁডক্যাল কলেজে ভার্ত হন এবং 
১৮৮৮ খী, অনুম্ঠিত প্রথম এম.বি. পরাক্ষায় 
[তান এবং বিধুমুখী বসু পাশ করেন। কাদাম্বিনী 
গাঙ্গুলী এই পরাক্ষায় পাশ না করলেও তাঁকে 
মাহলাদের স্পেশাল সাটশীফকেট দেওয়া হয়। 
ভাঁজনয়া পরাঁক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্যে প্রথম স্থান 
আধকার করোছলেন। ১৯০৪ খু, ডা. পর্ণেচন্দ্ 
নন্দীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তান স্বামীর 
মাহলা-রোগীদের দেখতেন কিন্তু নিজের নামে 
প্রাকটিস করতেন না। [৪৬,১৪৬] 

স্তখন শেখ। অজ্ঞাত-পাঁরচয় এই মুসলমান 
কাঁব-রাচত একাধিক পদ 'বাভল্ন গ্রল্থধে সঞ্কাঁলত 
আছে। একটি পদের নমুনা : "সবাই বলে রাধার পরাণ 
কানাই/তুমি রজনী বালে কোন ঠাঁই” [৭৭] 

ভশমচরণ দাস মহাপান (2- ২৭,৯.১৯৪২) 
লালপুর- মোদনীপুর। কালশপদ। 'ভারত-ছাড়” 
আন্দোলনে অংশগ্রহণকালে বেলবাণশতে পাালসের 
গুলিতে আহত হয়ে মারা যান। 1৪২] 

ভশম জানা (?- ১৯৩০) মাঁলগ্লাম--মোদনশী- 
পুর। আইন অমান্য অন্দোলনে চৌকদারণ ট্যান্সের 
বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে পুলিসের গাঁলতে 
নিহত হন। [৪২] 

ভশঙ্ম ভবানীী। দ্র. ভবেচ্দ্রমোহন সাহা । 
ভুজঙ্গধর রায়চৌধ্রশ (2- ১৩৪৭ ব.) টাক 

_ চব্বিশ পরগনা । রবান্দ্রোততরকালের বাঙলাদেশের 
কঁবিগণের মধ্যে বয়োজ্যেম্ঠ। ওকালাতি করতেন। 
তাঁর কবিতা 'বাভন্ন পাল্রকাদতে প্রকাশিত হত। 
রাঁচত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'গোধূজি” রাকা”, 
শসন্ধু”, 'মঞ্জরণ” ছায়াপথ, প্রভীত। এছাড়া গীতা 
ও উপনিষদের পদ্যানুবাদ করেও বিশেষ খ্যাতি- 
লাভ করেছিলেন। [৫] 

ভূজঙ্গড়ূষণ ধর। বঞ্গভঙ্গ-বিরেধী আন্দোলনে 
যোগ দেন। বিপ্লবী যুগান্তর দলের কার্মরূপে 
বিভিন্ন রাজনোতিক ডাকাতি ও বৈপ্লাঁবক কার্য* 
কলাপে তার সয় ভূমিকা 'ছিল। ২৬.৮.১৯১৪ 
খুশ. বিপ্লবের প্রয়োজনে রডা কোম্পানীর অস্মলহণ্ঠন 
করার কাজে তিনি ছিলেন অন্যতম নেতা । আত্মোাতি 
সাঁমাতিরও একজন শ্রম্ধাভাজন ব্যান্ত ছলেন। [১০] 

ভুবনচল্ছ অখোপাধ্যাক্স (১৮৪২ - ১৯১৬) শাসন- 
গ্রাম- চব্বিশ পরগনা । বাল্য মিশনারণ স্কুলে পড়েন ! 
পরে বারুইপুর সরকারণ সাহা য্যপ্রাপ্ত স্কুলে শিক্ষক 



করেন। 'বসূমতণ' 
হলে 1তিনি তার প্রথম সম্পাদক হন। রচিত গ্রন্থ : 
৬ ঠাকুরপো* পবলাতী গুপ্তকথা', 
স্বদেশ ১ '্রামকৃফচারতামৃত', “বাঝুচোর” 
“লন্ডন ৯ অনুবাদ) প্রভৃতি। [২৬] 

ভূবনম্োহন দাশ (১৮৪৪ - ১৩.৭,১৯১৪) 
বিরুমপুর--ঢাকা। দেশবম্ধু চিত্তরঞ্জনের 'পতা। 
স্বদেশপ্রোমক ও সুলেখক 'ছিলেন। '্রাক্ম পাব্ীলক 
গ্পানয়ন” ও “বেশ্গাল পাবাঁলক ও?পনিয়ন'-এর 
সম্পাদক ছলেন। শেষ-জীবন পুরাঁলয়ায় ধর্ম 
চর্চার মধ্যে কাটান। [২৫,২৯৬] 

ভুবনম্োহছন বিদ্যারত্ব, মহামহোপাধ্যায় (২.৮, 
১২৩৫-১৯,৪,১৩০০ ব.) নবদ্বীপ। শ্রীরাম 
শিরোমাণ। তান প্রথমে পিতা ও পরে 'পিতৃব্য 
রঘুমণি বিদ্যাভূষণের কাছে ন্যায়শাস্ত অধ্যয়ন করে 
শবদ্যারত্ব' উপাধি লাভ করেন। ১২৮৮ ব. জ্যেন্ঠ 
সহোদর হরমোহন তকচ্ড়ামাঁণর মৃত্যুর পর তান 
নবদ্বীপে আমত্ত্যু ন্যায়ের প্রধান পদে আঁধান্তত 
ছিলেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যা- 
নাথ তর্কবাগীশ, কোটালিপাড়ার মহামহোপাধ্যায় 
রামনাথ গসদ্ধান্তপণ্ানন ও জয়নারায়ণ তকর্রিত্র, 
ফারদপুরের গঞ্গাচরণ ন্যায়রত্র, মহামহোপাধ্যায় 
সশতারাম ন্যায়াচার্য শরোমাণি, রাজকুমার ন্যায়রত্র 
এবং কাশীর দ্বারকানাথ ন্রিপাঠী প্রভাঁতির নাম 
[বশেষ উল্লেখযোগ্য। তান ররাধাপ্রেম-তরাঁঙ্গণগ' 
নামে একখানি কাব্য রচনা করোছিলেন। তাঁর অনেক 
'পতিকা” বহু স্থানে সংগৃহীত আছে। এগুল 
“ভৌবনী পাকা নামে 'বিখ্যাত। 'তাঁন গদাধর 
ভট্টাচার্যের উত্তরপুরুষ। নৈয়ায়ক সমাজে তাঁর 
অসামান্য প্রাতভা 'ছল। তাঁর সম্বন্ধে প্রবাদ আছে 
'ভুবনাল্তো গদাধরঃ'। ১৯৮৮৭ খুশী. তান "মহা- 
মহোপাধ্যায়' উপাঁধ লাভ করেন। মহামহোপাধ্যায় 
মধ্সদদন স্মাতরত্ব তাঁর অনুজ । [৯০,১৩০] 

_ ভূবনমোহন 'বিদ্যার্ঁব (?- ১৯৪১) বেজুরা- 
হবিগঞ্জ-শ্ত্রীহট্র। ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য । হিন্দু শাস্ত 
ও 'হন্দু দর্শন অধ্যয়ন করে তান বিশেষ পাণ্ডিত্য 
অর্জন করলেও সাংবাদক ?হসাবেই তানি খ্যাতি- 
মান 'ছলেন। 'হিতবাদশ পা্রকার কালসপ্রসম্ন কাব্য- 
গবশারদের প্রেরণায় তান সাংবাদকতার কাজে প্রবেশ 
করেন এবং 'কিছ্াযাদন এঁ পল্লিকার সহ-সম্পাদকও 
ছিলেন! স্বদেশী আন্দোলনের সময় ১৯০৬ খপ, 
শ্রীহট শহরের জাতীয় বিদ্যালয়ে প্রধান পশ্ডিতের 
পদে [নযুত্ত হন। রায়বাহাদুর দুলাজচল্ছু দেব, 
কালশকসল নাস প্রমুখ বান্তিদের অর্থানুকূল্যে তান 

[ ৩৭৬ ] ছুদেব মঃখোপাধ্যায় 

১৯০৯ খু. বাংলা সাস্তাহক 'দেশব্রত' প্রকাশ 
করেন। দু'বছর পরে শিলচরে এসে এরক্সান টেঁডিং 
কোম্পানী কর্তৃক প্রাতচ্ঠিত ্সূর্মা' সাস্তাহক 
পন্িকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। তাঁর পাঁর- 
চালনায় ১৯১৪ খু. পাত্রকাঁটি দৌনকে পাঁরণত 
হয়। 'বাঁপনচন্দ্র পালের উদ্যোগে শ্রীহট্র থেকে 
১৯২০ খু. প্রকাশিত জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক 
পন্রিকা 'জনশল্তি'র তিনি প্রথম সম্পাদক 'ছিলেন। 
তাঁর বিশেষ কোন রাজনোতিক মতবাদ না থাকলেও 
তানি য্বীস্তবাদী সাংবাঁদক 'ছিলেন। চা-বাগানের 
ইউরোপীয় মালিকের গাঁলতে চা-শ্রীমক খাঁরল- 
এর মত্যু-সংক্রান্ত আলোড়নকারণ ঘটনা 'নয়েও 
1তাঁন পান্রকায় িখোছলেন। সুবন্তা হিসাবেও তাঁর 
খ্যাতি 'ছিল। তাঁর পাশ্ডিত্যপূর্ণ বন্তৃতার জন্য 
বিদ্বংৎসমাজ তাঁকে পবদ্যার্ণব' উপাঁধ প্রদান করেন। 

কুমার চন্দের বিশেষ সহযোগন ছিলেন শেষ-জনবন 
তান শিলচরে কাঁটিয়েছেন। [১২৪] 

ভুবনমোহন রায়চৌধ্রী (২২.৩.১২৩০- 
আশ্িবন ১৩০১ ব.) শ্রীপুর--খুলনা। তারকচন্দ্র। 
ভবানীপুরের লন্ডন মিশনারী সোসাইটির স্কুলে 
িছাঁদন পড়েন এবং বাড়তে উর্দু ও ফারসী 
শেখেন। ১২৪৭ ব. সদর দেওয়ানী আদালতের 
উাঁকল হন। পরে হাইকোর্টে ওকালাঁতি শুরু করেন। 
কাঁববর হেমচন্দ্রের সঙ্গে অন্তরষ্গ বন্ধূত্ব 'ছিল। 
সংস্কৃত ছন্দে তান "্ছন্দঃকুসৃম' ও 'পাণ্ডবচারত' 
কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। "্ছন্দঃকুসৃম' গ্রন্থে তান 
১৮৩ রকম ছন্দ ব্যবহার করেছেন। প্পাণ্ডবচাঁরত' 
গ্রল্থাট সংস্কৃত কাব্যের মত কয়েকাঁট সর্গে বিভন্ত 
এবং প্রাতি সর্গে নূতন নূতন ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 
[২৫,১২৬] 

ভূতনাথ দাহ; (১৯০৭ - ২৭.৯.১৯৪২) বামু- 
নাড়া মোদনীপুর | "ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশ- 
গ্রহণ করেন। ঈশ্বরপুরে জনতার উপর প্ীলসের 
গ্ালবর্ষণকালে আহত হন এবং এঁ নই মারা 
যান। [৪২] 

ভূদেবপ্রসাদ সেন, নন ১৯০৫ - ১৯৪৬)। 
ছাত্াবস্থায় ময়মনসিংহে যুগান্তর দলে যোগ দেন। 
অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের সময় 
বিনা বিচারে দশর্ঘকাল কারারৃদ্ধ 'ছিলেন। ১৯৪২ 
খুশী, ভারত-ছাড়” আন্দোলনের সময় আত্মগোপন 
করে রাজনোৌতিক তৎপরতা চাঁলয়ে গেছেন। ১৯৪৬ 
খস. সাম্প্রদ্ায়ক দাষ্গায় সম্প্রশীতর প্রচেন্টাকালে 
আততায়ীর ছৃরিকাধাতে মারা যান। 1৯০] 

ভুগে মুখোপাধ্যায় (২২.২.১৮২৭ - ১৫৬, 
১৮৯৪) কলিকাতা । [বিশ্বনাথ তকনভূষণ। সংস্কৃত 



ভূঙগেব দখ্োেশাধ্যায় 

কলেজে পড়াশুনা করে ১৮৩৯ খুস. হন্দু কলেজে 
সপ্তম শ্রেশীতে ভার্ত হন। মেধাবী ছাত্র হিসাবে 
১৮৪২ খশ. থেকে মাঁসক ৪০ টাকা বৃত্ত পেতেন। 
মাইকেল মধুস্দন দত্ত তাঁর সহপাঠী 'ছিলেন। 
১৮৪৫ খ্যী, হিন্দু কলেজ ত্যাগ করে 'ছাঁদিন 
গহন্দু 'হতার্থী বিদ্যালয়ে ও স্বপ্রাতীষ্তিত চন্দন- 
নগর সোঁমনারশতে শিক্ষকতা করেন। ১৮৪৮ খুশি, 
কলিকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজী বিভাগের ছ্বিতয় 
[শক্ষকরূপে সরকারী 'শিক্ষাবভাগে যোগ দেন এবং 
কমে উন্নাতিলাভ করে ১৯৮৬৪ খু. স্কুলসমূহের 
আডিশনাল ইনস্পেক্টরের পদ লাভ করেন। পরে 
বেঙ্গল এডুকেশন সাভিসের প্রথম শ্রেণীতে উন্নত 
হন এবং শেষে হাশণ্টার কাঁমশনের সদস্য 'হসাবে 
(এডুকেশন কমিশন) ২৩.৭১৮৮৩ খঢী, অবসর 
নেন। উত্ত সময়ের মধ্যে, ১৮৬৪ খ্যী, শিক্ষাপ্রণালণ- 
প্রদর্শক এবং তৎসম্বন্ধীয় সংবাদপ্রদায়ক ণশক্ষা 
দর্পণ, নামে দু" আনা দামের মাসিক পান্রকা পাঁর- 
চালনা এবং ১৮৬৮ খু. চুশ্চুড়া থেকে সরকারী 
পন্রিকা “এডুকেশন গেজেট, সম্পাদনা করেন। 
জাতীয়তাবাদ ভুদেব সম্বন্ধে প্রোসডেল্সী কলেজের 
অধ্যক্ষ বলেন, 48175905% 5101) 115 ০75 আ2৫ 
1500 ৪ 1770121) 25 50111 21001-73110151) । চাকার- 

জীবনের কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা- হগলণ নর্মযাল 
স্কুলের অধাক্ষ পদের জন্য ষে প্রাতষোগিতামূলক 
পরশক্ষা হয় তাতে ১৮৫৬ খু. কলেজের সতীর্থ 
কাব মধুসদনকে পরাস্ত করে তিনি এ পদ পান। 
তাঁর রচিত 'স্ব্নলব্ধ ভারতের ইতিহাস'-এ কাম্প- 
[নক ঘটনার সাহায্যে তানি ভারতের জাতীয় চারন্লের 
দুর্বলতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 'সফল 
স্বপ্ন ও “অঞ্গুরী বিনিময় নামে দুশট কাহনী- 
সংবালত ভূদেব-রচিত পীতহাসক উপন্যাস, 
(১৮৬৭) বাংলা ভাষায় 'লাঁখত দ্বিতীয় উপন্যাস- 
ধর্মী রচনা । প্রথম রচনা ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
'নববাবুবিলাস” ৫১৮২৫) গ্রন্থাঁটি। ভূদেবের এরীত- 
হাঁসক উপন্যাসাঁট বাঁঞ্কমচন্দ্রকে প্রভাবিত করোছল। 
রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলশ : "পারিবারিক 
প্রবন্ধ, "সামাজিক প্রবন্ধ, “আচার প্রবন্ধ, পশববিধ 
প্রবন্ধ” “পুজ্পাঞজাল। এবং 'বদ্যালয়-পাঠ্য প্রাকীতিক 
জ্ঞান, “ক্ষেত, “পুরাবৃত্তসার”, “বাঙলার 
ইতিহাস, ইংল্যান্ডের ইতিহাস” 'রোমের ইতিহাস, 
প্রভাতি। 'হন্দ* ভাষার উন্বতিবিধানে তাঁর অবদান 
উল্লেখযোগ্য । স্কুল পাঁরিদর্শক থাকা কালে 'বহারে 
বহু 'হজ্দী স্কুল স্থাপনে, বাংলা পুস্তকের 'হিল্দশ 
অন্বাদ-করশে ও মুল 'হল্দী পুস্তক রচনায় তান 
সচেন্ট ছিলেন। তাঁরই প্রঙ্তাবে বিহারের আদালতে 
ফারদণর বদলে হিন্দৃণ প্রবর্তিত হয়। সংস্কৃত ভাষার 

[ ৩৭৭ ] ভূপাঁতি হজ দধার 

প্রসারকল্পে তান পিতার নামে শবন্বনাথ ঘ্রাস্ট 
ফান্ড' গঠন করে চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকদের বাত্তদান 
করতেন। তাছাড়াও পিতার নামে শবশ্বনাথ চতু- 
হপাঠী' ও মাতার নামে ব্রক্ষময়ী ভেষজালয়' স্থাপন 
করেছিলেন। ১৮৭৭ খু. তান শস.আই.ই. উপাধি 
পান। ১৮৮২ খটী, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য 

ছিলেন। [২.৩,৭,৮,২৫,২৬,৪৬] 
ভূপাঁত দাস (?- ৫.১০.১৯৪২) শ্যামসুন্দর-- 

মোঁদনীপুর। কালাচাঁদ। 'ভারত-ছাড়* আন্দোলনে 
যোগদান করেন এবং ভগবানপৃর পাালস স্টেশন 
আক্রমণকালে পাঁলসের গীলতে আহত হয়ে এ 
গদনই মারা যান। 1৪২] 

ভূপাঁত মজুমদার (১.১.১৮৯০ - ২৭.৩.১৯৭৩) 
পাঁতিলপাড়া-হুগলশ। নীলমাধব। আঁদ 'নবাস 
গৃপ্তিপাড়া । বাল্য-শিক্ষা মায়ের কাছে । ১৯০৬ খুশ, 
এন্ট্রা্স পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে হুগলশ কলেজে 
ভার্ত হন এবং আই.এস-স. ও বি.এ. পাশ করেন। 
আত অঙ্পবয়সে বিস্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 
কাছে আশ্নমল্মে দশক্ষা নেন। বঞ্গাভঞ্গ আন্দোলনে 
যোগ দিয়ে ১৯০৬ খ্ডশ. কারারুম্ধ হন। এ বছরই, 
কাঁলকাতায় অন্ষ্ঠত শশবাজশ উৎসবে' তান 
উপাস্থত 'ছিলেন। ১৯০৭ খুশ. যাদবপুরে জাতীয় 
শিক্ষা পারষদে যোগ দেন। জাতীয় কংগ্রেস, যুগান্তর 
দূল ও স্বরাজ্য পার্টর নেতাদের সঙ্গে তাঁর ঘানিষ্ঠ 
যোগাযোগ ছিল । আমোরকায় ভারতায় িস্লবীদের 
সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য ১৯১৯ খী, তাঁকে 
আমোরিকা পাঠান হয়ঃ ধিল্তু আর্থিক সঙ্কটের 
জন্য ইউরোপ থেকে ফিরে আসেন। পরে আবার 
সিঞ্গাপুরের পথে আমোরিকা যান এবং ফেরবার 
সময় ১৯১৫ খা, ইন্দোনোশিয়া দ্বীপের কাছে 
গ্রেপ্তার হন। ১৯২৩ খু. তিনি দেশবন্ধু চিত্ত- 
রঞ্জন দাশের স্বরাজ্য দলে যোগ দেন। কিছুদিন 
পর জাতীয় কংগ্রেসের বাঙলা শাখার সম্পাদক 
নির্বাচিত হন। চট্টগ্রাম অস্পাগার দখলের সঞ্গে 
যুস্ত থাকার আভযোগে দীর্ঘ দন কারারুদ্ধ থাকেন। 
'ভারত-ছাড়” আন্দোলন কালেও তাঁকে কারাবরণ 
করতে হয়। দেশবিভাগের পক্ষপাতী ছিলেন না। 
পূর্ব-পাকিস্তানে বের্তমান বাঙলাদেশ) তান নেলী 
সেনগুশ্তার সঙ্গে একযোগে কাজ করেন। পীশ্চম- 
বঙ্গে ফিয়ে তিনি ড. প্রফল্লচন্দ্র ঘোষের মাঁষ্ম- 
সভায় এবং পরে ডা. 'বিধানচন্দ্র রায়ের মাল্মসভায় 
যোগ দেন। এরপর দু'বার 'নর্বাচনে পরাজিত হয়ে 
১৯৫৭ খএখ. রাজনশীতি থেকে অবসর-গ্রহণ করেন। 
১৯৬৩ - ৬৩ খুশ, পরষস্তি জাতায় শিক্ষা পারিধদের 
সহ-সভাপাঁতি ও পরে তার সভাপাতি ছিলেন। এই 
অকৃতদার বিপ্লবী কর্মী সুবন্তা ও সঙ্গশত-রচাঁরতা 



ভূপেম্দ্রকিশোর রক্ষিত রাস 

[ছলেন। বেদান্ত মঠের সঙ্গো তাঁর ঘাঁনষ্ঠ যোগাযোগ 
[ছিল। [১৬,১২৪] 

ভূপেম্দীকশোর রাঁক্ষত রাযস (১৯০১ - ২৪৪. 
১৯৭২) আটশ--ঢাকা। গোঁবন্দাীকশোর। ঢাকার 
হেম ঘোষের নেতৃত্বে বিপ্লবী জাবন শুরু করেন। 
তান 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার” বিপ্লবী দল সংগঠনে 
(১৯২৯) কৃতিত্ব দেখান। এঁ দলের নেতৃস্থানীয় 
িলেন। ১৯৩০-৩৮ খী, স্টেট 'প্রজনাররূপে 
বিভিন্ন জেলে বন্দীজশীবন কাটান । গামন্ধীজীর সঙ্গে 
কথা বলার জন্য ১৯৩৮ খু, তাঁকে কাঁলকাতা 
প্রোসডেল্সী জেলে আনা হয়। তার কিছুকাল পরে 
মূন্তি পান। ১৯২৮-৩২ খন. তাঁর পাঁরচালিত 
“বেণ, পল্িকা যুবমহলে চাণুল্য সৃষ্ট করোছল। 
বীর রমণী বিপ্লবী উজ্জবলা মজুমদারকে 'তাঁন 
বিবাহ করেন। চলার পথে', 'নারী', 'সবার অলক্ষ্যে! 
(দু? খণ্ড), ভারতের সশস্ঘ বিপ্লব" প্রভাতি তাঁর 
রচিত গ্রন্থে ভবিষ্যৎ ইতিহাসকার বহু উপাদান 
পাবেন। দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে সহযোগতা 
করেন। তিনি মহাজাত সদনের ত্রীস্টী ও গবপ্লবশ 
গনকেতনের সহ-সভাপাঁত ছিলেন৷ সপ্তগ্রাম সর্বে 
শবর উচ্চ বিদ্যালয় ও পল্লশ নিকেতন সংস্থার সঞ্গে 
তাঁর ঘঁনিম্ভ যোগাযোগ 'ছিল। [১৬] 

ভূপেন্দুকফ ঘোষ (১২৯৩ - ২৮,.৮.১৩৪৮ ব.)। 
কাঁলকাতা পাথুরিয়াঘাটা অণুলের জামদার। এই 
সঞ্গণতানুরাগীর বাঁড়তে ভারতের সকল প্রান্তের 
গুণী সঞ্গীতজ্ঞগণ সমাদৃত হতেন। বঞ্গণয় সঙ্গীত 
সাম্মলন ও 'নাখিল ভারত সঙ্গত সম্মিলনের অন্য- 
তম পৃষ্ঠপোষক এবং 'অল বেঙ্গল িউঁজক কন্- 
ফারেন্সে'র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ভুপেন্দ্ুকণ ও তাঁর 
পত্র মল্মথবাবুর প্রচেষ্টায় বাদাযন্তের 
(লুপ্ত ও প্রচলিত) এক 'বিরাট সংগ্রহ তাঁদের বাস- 
ভবনে আছে। রাগরাগিণশর শাস্বর্ণত রূপের 
চিাবলও তাঁদের সংগ্রহশালায় দেখা যায়। [6] 

ভূপেল্দনাথ দত্ত (৪.৯.১৮৮০- ২৫,১৯২, 
৯৯৬১৯) কাঁলকাতা। বিশ্বনাথ । আ্যাটার্ন পিতার 
মৃত্যুর পর আর্ঘক িপধয়ের সম্মুখীন হন। 
অগ্রজদ্বয় স্বামী বিবেকানন্দ এবং সাধক মহেচ্ছু 
ও মাতা ভূবনেশ্বরশ তাঁকে শিক্ষাক্ষেত্রে সহায়তা 
করেন। কিকাতা মেত্রোপাঁলিটান ইন(স্টাটিউশন 

[৩৭৮ ] ভূগেস্ছুনাথ হত্ত 

[তিনি ১৯০২ খা. ব্যারিস্টার [প. মিত্রের 'নাখল 
বঙ্গ বৈপ্লাবক সাঁমাতিতে যোগ দেন। এখানে 'তাঁন 
ষযতখন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাগনী 'নবোদতা, অরাঁবল্দ 
ঘোষ প্রভৃতির সাহচর্য পান। বিপ্লবী "চন্তার 
সঙ্গে সঙ্গে ব্যায়ামচ্চা ও ফ্রেন্ডস ইউনাইটেড 
ক্লাবের [তনকাঁড় গোস্বামী ও তারাপদ দাসের নিকট 
অস্প্চালনা শিখতে থাকেন। মাতাসাঁন ও গ্যার- 
বল্ডশর আদর্শ তাঁর প্রাথামক বৈপ্লাবক জাবনে 
গভীর রেখাপাত করে। অগ্রজ বিবেকানন্দের রচনাও 
তাঁকে প্রভাবিত করোছল। কংগ্রেসের স্বদেশণ প্রচার, 
িবলাতীবজনন ও বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে এই 
শতাব্দীর প্রথমে বাঙালী সমাজে সাড়া জাগে । এই 
নোতিবাচক এবং কোন স্ানা্্টি কর্মসূচশীবহশীন 
আন্দোলনের দুর্বল দক সম্বন্ধে তান সচেতন 
ছিলেন । অরাবন্দ ঘোষের সহায়তায় তানি 'সাপ্তাহ্ক 
যুগান্তরের সম্পাদক হন। দেশের বৈপ্লধিক চেতনা 
জাগানোর জন্য এই পান্রকাঁট ছাড়াও 'সোনার 
বাঙলা, নামে বে-আইনন ইস্তাহার প্রকাশ করেন। 
ফলে রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য ১৯০৭ 
খু. তাঁর ১ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। মান্তর পর 
সহকর্মীদের পরামর্শে ছদ্মবেশে আমেরিকা যান্তা 
করেন। এখানে ইন্ডিয়া হাউসে আশ্রয় পান এবং 
১৯১২ খী. 'নউইয়র্ক বশ্বাবদ্যালয়ের স্নাতক 
হন ও ২ বছর পর রাউন 'বশ্বাঁবদ্যালয়ের এম.এ. 
ডগ্রণ লাভ করেন। ক্যাঁলফোঁনয়ায় "দর পার্ট, 
ও সোশ্যালিস্ট ক্লাবের সংস্পর্শে এসে সমাজতন্দ- 
বাদে 'বশেষ জ্জানলাভ করেন। আমোঁরকায় থাকা 
কালে শ্বেতাঞ্গদের দ্বারা শনর্যাতিত হয়ে তাঁকে 
অর্থকম্টে দিন কাটাতে হয়েছিল। ১৯১৪ খী. 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর আমৌরকাস্থ 
ভারতশয় বিপ্লব ধ্যানচাদি বর্মা এবং তান জার্মান 

একটি স্বেচ্ছাসেবক সোনকের পল্টন জার্মানীর 
পক্ষে ইংরেজের বিপক্ষে পাঠাতে চান। উদ্দেশ্য 
ছিল, ইংরেজ পক্ষে ভারতীয় 'সিপাহশর ইউরোপে 
আগমনের আগেই ভারতশয়রা প্রকৃতই ইংরেজ- 
বিদ্বেষী এই কথা প্রচার করা। জার্মানরা এ প্রস্তাব 
সানন্দে গ্রহণ করলেও গদর পার্টির নেতা রামচন্দ্র 
প্রস্তাবের 'বরোধিতা করায় তা কার্যকরণ হয় 'নি। 
এই সময়ে বিপ্লবী আন্দোলনকে জোরদার করতে 
তানও অন্যান্য ভারতশয় (বিপ্লবীদের মত বাঁলনে 
আসেন। ১৯১৬ -৯৮ খপ, তিনি এীতিহাসিক 
বার্শন কাঁমাটর সম্পাদক 'ছিলেন। ১৯১ খুশি, 
মে বা জুন মাসে 'তাঁন ছদ্মবেশে দাক্ষণ ইউনোপে 
পেশছান। বার্লন কাঁমাটির অনুরোধে জার্মান 
সরকার তাঁকে গ্রীস থেকে বাঁলনে আনেন। তাঁর 



ভূপেল্মনাথ দত্ত 

নেতৃত্বে বার্লিন কামিটি তাঁদের কর্মক্ষেত্র পশ্চিম 
এশিয়ায় বিস্তৃত করেন। এইসব অণ্চলে অত্যন্ত 
[বপদসঞ্কুজ কাজে যেসব বীর ভারতবাসী প্রাণ 
[দয়েছেন বা 'প্ত ছিলেন তাঁদের তথ্যাঁদর প্রামাঁণক 
চিত্র ভূপেন্দ্রনাথ নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। 
বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে তান সমাজ- 
তত্ব ও নৃতত্বের গবেষণা চাঁলয়ে ১৯২৩ খা. 
হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডস্রেট' পান। ১৯২০ 
খু, জার্মান আযল্পোপলাঁজক্যাল সোসাইটি ও 
১৯২৪ খন. জার্মান এশিয়াঁটক সোসাহীটর সদস্য 
ছিলেন। ৯৯২৯ খু. তৃতীয় কাঁমউীনস্ট আন্ত- 
জাতিকের আহবানে বাীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গো 
তান মস্কোতে আসেন । এই আধবেশনে মানবেন্দ্র- 
নাথ রায় ও বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত উপাঁস্থত গছলেন। 
ভপেন্দ্রনাথ সোঁভিয়েট নেতা লোননের নিকট 
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও রাজনশীতিক 
পারাস্থাতি 'নয়ে একট গবেষণাপন্ন প্রদান করেন। 
১৯২২ খু. জাতীয় কংগ্রেসের আধবেশনে ভারতের 
শ্রামক-কৃষক আন্দোলনের একট কর্মসূচী পাঠান। 
১৯২৭-২৮ খত, 'তাঁন বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
কমিটির এবং ১৯২৯ খু. নাখল ভারত কংগ্রেস 
কমিটির সদস্য হন। ১৯৩০ খুশী. কংগ্রেসের করাচশ 
অধিবেশনে শ্রামক ও কৃষকদের মৌলিক আঁধকার 
সম্পাঁকৃতি একটি প্রস্তাব নেহেরূকে 'দয়ে গ্রহণ 
করান। এছাড়া বহু শ্রামক ও কৃষক আন্দোলনে 
নেতৃত্ব করেন। ১৯৩৬ খু. থেকে ভারতের কৃষক 
আন্দোলনে যুস্ত থেকে বঙ্গীয় কৃষক সভার অন্যতম 
সভাপাঁতি এবং দুইবার আঁখল ভারত দ্রেড ইউ- 
নিয়ন কংগ্রেসের আধবেশনে সভাপাত হন। আইন 
অমান্য আন্দোলনে দুইবার কারাবরণ করেন। সমাজ- 

আর্ধশাস্ম, মাক্ষীয় দর্শনি প্রভাতি বিষয়ে তাঁর বিশেষ 
আধিকার 'ছিল। বাংলা, ইংরেজ, জামান, 1হন্দখ, 
ইরান প্রভাত ভাষায় তাঁর বহু রচনা প্রকাঁশত 
হয়েছে। গণ-সংস্কৃতি সম্মেলন, সোভিয়েট সুহৃদ 
সামতি প্রভৃতি নানা প্রাতম্ঠানের সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠভাবে 
যস্ত ছিলেন। রাঁচত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : অপ্রকাশিত 
রাজনীতিক হইাতহাস” ন্যুগসমস্যা” "তরুণের 
আভষান', 'জাতিসংগঠন', 'যৌবনের সাধনা", 
সাহিত্যে প্রগাঁতি', "ভারতীয় সমাজপদ্ধাতি' তে 
খণ্ড), আমার আমেরিকার আনিজ্ঞতা” 0৩ খস্ড), 
'বৈফব সাহিত্যে সমাজতত্', "বাংলার ইতিহাস 
10885910195 06 1712000 1২101211517) 1019- 
1০0০5 :.9£ [7800 [2০050175108 06 [11019 
1%90597095095, 0১৩ 9০০:8118 প্রভৃতি। [৩,৪, 
১০,৯০৬,৯০৮,১২৪] 

[ ৩৭৯ ] ভূপেন্্রনাথ বল, 

ভূপেন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (৯২৮৬ ?- ২১.৪, 
৯৩৪৫ ব.)। মেস্রোপাঁলটান ইনস্টাটউশনে চতুর্থ 
বার্ধক শ্রেণী পর্য্ত পড়েন। ছান্রাবস্থায় প্রধানত 
তাঁরই উৎসাহে এ কলেজে বাংলা ও ইংরেজশ নাটক 
আভনীত হত। তানি ইংরেজী ও বাংলায় ভাল 
অভিনয় করতে পারতেন। কলিকাতায় শৌখীন 
নাটাসম্প্রদায়ের অন্যতম প্রবর্তক এবং ম্রেপ্ডস 
ড্রামাটক ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা 'ছিলেন। 
বাঙলার বহু শৌখীন পেশাদার আঁভনেতা তাঁর 
শিষ্স্থানীয় িলেন। মহাকাব [গারশচল্দের 'শষ্যত্ব 
গ্রহণ করে তান নাট্যরচনা শুরু করেন। তাঁর রচিত 
বহু নাটক কাঁলকাতার রত্গমণ্টে দীর্ঘকাল আভনশত 
হয়েছে। তাঁর নাটকে জাতীয়তার ভাব পারলাক্ষত 
হয়। কৌতুকপূর্ণ নাট্যরচনাতেও খ্যাতি 'ছিল। 
উল্লেখযোগ্য নাটক : 'শাঁখের করাত', "ভূতের 1বয়ে” 
“পেলারামের স্বাদোঁশকতা', কেলোর কশীর্তি", 'বেজায় 
রগড়', কলের পুতুল, প্রভাতি । এছাড়াও শোৌখশন 
সম্প্রদায়ের জন্য “অভিনয় শিক্ষা” নামে গ্রল্থ রচনা 
করেন। 1৫] 

ভূপেন্দ্রনাথ বস (১৮৫১৯ -১৬.৯,১৯২৪) 
কাঁলকাতা। রামরতন। পৈতৃক নবাস--খানাকুল- 
কৃফনগর। ১৮৭৫ খুশী, কৃষ্ণনগর স্কুল থেকে প্রবে- 
শিকা ও ১৮৮০ খ্ী. প্রোসিডেল্প কলেজ থেকে 
ব.এ. পাশ করেন এবং আ্যাটান পরণক্ষার 'নামস্ত 
ণশক্ষানবীশ হন। 'শিক্ষানবীশ থাকা কালেই ১৮৮৯ 
খু. ইংরেজী সাহত্যে অনার্পসসহ এম.এ. পাশ 
করেন। ১৮৮৩ খু, আ্যাটার্ন পরণক্ষায় উত্তীর্ণ 
হয়ে আইন ব্যবসায়ে অসামানা সাফল্য অন করেন। 
রাজনোৌতিক জাবনে স্যার সরেন্দ্রনাথের অনুগামশ 
'িলেন। কাঁলকাতা কর্পোরেশনের কাঁমিশনার ও 
সভাপাঁতি হয়োছলেন। ১৮৯৮ খু. সরকারের 
কাজে বিরন্ত হয়ে অপর ২৬ জনের সঙ্গে সরেন্দ্র- 
নাথের নেতৃত্বে কর্পোরেশন ত্যাগ করেন। এই সময়ে 
'তাঁন কংগ্রেসে ষোগ দেন। ১৯০৫ খুশি, ময়মনসিংহ 
প্রাদোশক সম্মেলনের সভাপতি হন। ১৯০৬ খশ. 
বাঁরশালে বাঙলা প্রাদোশক সম্মেলনে লর্ড কাজনের 
বঞ্গভঞ্গ-ননীতির প্রবল বিরোধিতা করেন। ১৯১১ 
খুশী. কংগ্রেসের কাঁলকাতা অধিবেশনের অভার্থনা 
সামাতির সভাপতি এবং ১৯১৪ খে, কংগ্রেসের 
মাদ্রাজ অধিবেশনের সভাপাঁতি হন। তিনবার বঙ্গাশল়্ 
বাবস্থাপক সভার সদস্য হন এবং ১৯১৫ খশ, 
ভারতাঁয় ব্যবস্থা-পরিষদে যোগদান করেন । ১৯৯৭ 
খ্ডী, ভারত-সচিবের বেসরকারী পরামর্শ দাতার্পে 
বলাত যান এবং কিছুকাল সহকারশ ভারত- 
সচিবের কাজ করেন। এই সময়ে মন্টেগু সাহেবের 
শাসন-সংস্কার আইন প্রপয়নে বিশেষ সহায়তা করে” 



স্ুপেম্দুনাথ দির 

ছিলেন। ১৯২২ খর. ভারত সরকারের প্রাতিনাধি- 
রূপে জেনেভা কনফারেন্সে যোগ দেন এবং পরের 
বছর রয়্যাল কমিশনের সদস্য হন। এই কাজের 
শেষে বাঙলা সরকারের শাসন-পরিষদের সদস্য এবং 
জীবনের শেষ বছর স্যার আশুতোষের মৃত্যুর পর 
১৯২৪) কলিকাতা ধবষ্বাবদ্যালয়ের ভাইস- 
চ্যান্সেলর হয়োছলেন। তান বঙ্গলক্ষন্নী কটন 
মিলস, বেঞ্গল হোসিয়ারী কোম্পানী, বেঙ্গল 
পটার ওয়াকস প্রভাতি দেশীয় সংস্থা ও সমাজ- 
হিতকর 'বাঁভন্ল অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত 'ছিলেন। 
শব্রাটশ সরকার তাঁকে নাইট উপাঁধ প্রদান করে। 
[৩,৫১৭২৬,২৬,১২৪] 

ভূপেন্দ্রনাথ ছিন্ন, স্যার ১৮৭৫ - ২৫.২.১৯৪৩)। 
শৃতান এম.এ. পাশ করে প্রথমে সামান্য বেতনে 
চাকরিতে ঢুকে কর্মশাল্তর দ্বারা ৯৯১৫ খী. যৃদ্ধ- 
সংক্কান্ত 'হসাবের কন্ট্রোলার ও ১৯১৯৯ খু, শমাল- 
টারশ আযাকাউন্ট্যান্ট হন। ১৯২৪ খু. থেকে 
১৯৩০ খ-শ, পর্যন্ত বড়লাটের শাসন-পারষদের 
অন্যতম সদস্য এবং ১৯৩১ খী. থেকে অক্োবর 
১৯৩৬ খ্যীঁ. পযন্ত বিলাতে হাই কমিশনার 
ছিলেন। 1৫] 

ভূষণচচ্ত্রু জানা (১৯১০ - অক্টোবর ১৯৪২) 
পাইকপাড়া-মোদনীপুর। নশলমাণি। "ভারত-ছাড়' 
আন্দোলনে তমলুকের শঙ্করাড়া ব্রীজ প্াীলস স্টেশন 
আভিষানের সময় পুঁলসের গুলিতে আহত হয়ে 
এ দিনই মারা যান। 1৪২] 

ভুঘণ সামন্ত (?- ২৯.৯.১৯৪২) বেনৌদ্যার__ 
মেদিনীপুর । ভীখন। ভারত-ছাড়' আন্দোলনে 
অংশগ্রহণ করেন এবং ভগবানপুর প্দীলস স্টেশন 
আক্রমণকালে গুলিতে আহত হয়ে এ 
ধদনই মারা যান। 1৪২] 

ভেরা নাঁভকভা, 'রাব-প্রন্ভা (১৯১৮ - ১০.৪. 
১৯৭২) রাশিয়া । ভারত-সোভিয়েট সংস্কাতগত 
মৈতী-বর্ধনে ও সোভিয়েট দেশে রবপন্দ্রচ্চার 
ব্যাপকতা প্রসারে তাঁর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
১৯৩৫ খু. তান লোনিনগ্রাদ রাস্ট্রশয় বিদ্যালয়ে 
ডারতীয় বিভাগে ভার্ত হয়ে বাংলা ভাষা 'শক্ষা 
করেন । বাঁঞ্কম-সাহত্য গবেষণা করে তান ডন্রেট 
উপাধি পান। তাঁর সর্বপ্রধান কশীর্ত রবণষ্দ্ু- 
নাথের বহহ গ্রন্থ মৃল বাংলা থেকে রুশ ভাষায় অনু- 
বাদ করা । “নৌকাভুবি', গোরা", প্বরে বাইরে প্রভৃতি 
উপন্যাস, গঞজ্পগগঙ্ছের বহু গজ্প, প্রাশিয়ার চিঠি, 
ইত্যাদি তাঁর অনুবাদ-কর্মের জ্মরণশয় স্বাক্ষর 
সাম্প্রতিক কালের বহু বাঙালণ কাবির কাঁধিতাও 
খতান অন্বাদ করেছেন। [তিনি কয়েকবার কাঁলকাতা 
বএসোছিলেন। পগ্চিমবত্চা সরকার তাঁকে প্যবাল্দু 

[ ৩৮০ ] তৈরবশীচরণ 

পুরস্কার, প্রদান করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পারষদের 
তানি বিশিষ্ট সদস্য 'ছিলেন। [১৪৮] 

ভেলা সা। বালাগঞজ- শ্রীহট্ট । তাঁর রাঁচত “খবর 
নিশান” নামক একি সঞ্গণত গ্রন্থ ও ধর্মীবষয়ক গ্রল্থ 
আছে। তাঁর রাধাকৃফ্লণলা-বিষয়ক একাঁটি সঙ্গাণতের 
নমূনা-_'...পায়েতে নূপুর শোভে গলে শোভে 
হার/চাঁললা সুন্দরী রাধে জল ভাঁরবার'। [৭৭] 

ভৈরবচল্দ্র তকর্পন্তজানন। (১১৯৯ ?-১২২৫ 
ব.) সোনারগাঁ-াকা। রামসন্তোষ তকভৃষণ। তিনি 
নবদ্বীপে কিছুকালমান্র অধ্যয়ন করোছলেন। 'কন্তু 
ন্যায়শাস্তের বিচারে কখনও পরাঞ্জত হন 'ন। 
সুসঙ্গের রাজা রাজাসংহের এক উৎসব উপলক্ষে 
নিমান্মত হয়ে তানি সংপ্রাসম্ধ অভয়ানন্দের সঙ্গে 
এক বিচারে প্রবৃত্ত হন এবং জয়ী হয়ে রাজপন্রস্কৃত 
হস্তপৃচ্ঠে আরোহণ করে ফিরে অঙ্পকাল পরেই 
মারা যান। সোনারগাঁর তদানপন্তন এক কাব 
কুশাই দাস গান বেধেছিলেন_-'সসঙ্গা রাজার বাঁড়, 
1বচার কার, দ্বারে বাঁধল হাতশ/তার মধ্যে পড়ে 
কত গন্ডার রক্ষা পেল জাঁত/সে যে ভৈরবচন্দ্ 
তর্কপণ্চানন, সশরীরে স্বর্গে গেল করে রথে 
আরোহণ/কাঁদলে কি আর পাবে রে সে জন'। 1৯০] 

ভৈরবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । ভট্রপলশর নিষ্ঠাবান 
হন্দ্ ব্রাহ্মণ ভৈরবচন্দ্র ঈস্ট ই্ডিয়া কোম্পানীর 
হিজল কাঁথর লবণ কুঠির শহর-আমিন ছিলেন 
এবং প্রভূত অর্থ ও সামাজিক প্রাতপাস্ত অর্জন 
করোছিলেন। ফারসী ভাষায় তাঁর অসাধারণ আঁধকার 
ছিল ; সেজন্য তান 'মৌলবাী মুখুষ্যে নামে খ্যাত 
ছিলেন। “ইয়ং বেঞ্গল'-এর অন্যতম খ্যাতনামা নেতা 
দাঁক্ষণারঞ্জন তাঁর পৌন্র। [১৯] 

ভৈরব মাঝ (?-১৮৬৬) ভাগনাদাহ-- 
সাঁওতাল পরগনা । নারায়ণ। সাঁওতাল বিদ্রোহের 
প্রধান নায়ক সিদু ও কানূর ভাই ভৈরব মাঝ 
বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়ে ভাগলপুরের কাছে ইংরেজ 
সামরিক ব্যহনীর সঙ্গে সম্মন্থ যুদ্ধে মৃত্যুবরণ 
করেন। 1৫৬] 

ভৈরব হাজদার। সষ্গুর- হুগলী । ১৯শ 
শতাব্দীতে যাতা-সাঁহত্যকে যাঁরা পারপুষ্ট করে- 
ছিলেন ভৈরব তাঁদের অন্যতম । তাঁর পবদ্যাসুজ্দর 
পালা, সমধিক প্রসিষ্ধ। 2] 

ভৈরবশচরশ (১৮শ শতাব্দী) আন্দুল- হাওড়া । 
বৃপরাম ন্যায়বাগীশ। আলজ্দুলের নপাঁড় বল্দ্য- 
বংশীয় পশ্ডিতদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কদীরতরশালী 
ঈছলেন। অঙ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আন্দূল 
“দাঁক্ষিণ নবঙজ্বীপ” নামে খ্যাতিলাভ করোছিল। 



ভোলালনাথ চছোপাধ্যায় 

পণ্ডিতের অভ্যুদয় হয়। ভৈরবণশীচরণের পোন্র রাম- 
নারায়ণ তকর্রত্ব আন্দুল বিদ্যালয় স্থাপনে অন্যতম 
উদ্যোস্তা ছিলেন। “সাংখ্যতত্বীবলাস, ও “আশ্বমতত্ব- 
বিলাসে'র রচয়িতা রঘুনাথ তকবাগশ তাঁর 
প্রপিতামহ ছিলেন। [৯০] 

ভোলানাথ চদ্বোপাধ্যায়্ 

১৯১৬) টেগরা-তারকেম্বর--হুগলী। অনুশীলন 
সামতির সভ্য ছিলেন। দেশসেবার ব্রত নিয়ে চোদ্দ 
বছর বয়সে দলনেতার নির্দেশে পেনাং যান। সেখানে 
গগয়ে চাষী-মজুরদের মধ্যে কাজ করার জন্য তাদের 
সঙ্গে মিশে কারখানায় মিস্্ীর কাজে যোগ দেন। 
অল্প ছু টাকা নিজে রেখে বাঁক টাকা পার্টিতে 
জমা 'দিতেন। পেনাং ও শ্যামের 'বাঁভল্ন অগ্ুলে 
অক্লান্ত চেষ্টায় কর্মকেন্দ্র গড়ে তুলোছিলেন। প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে তান নভেম্বর ১৯১৪ খএখ. 
কলিকাতায় আসেন এবং 'ব্রাটশ শাসনের বিরুদ্ধে 
ভারতে সশস্ত্র িপ্লব-আন্দোলনের প্রস্তুতির জন্য 
জার্মানীর সঙ্গে যোগাযোগ-রক্ষার ও ভারতে মালপন্ল 
প্রেরণের কাজে যুক্ত হন। ১৯১৫ খু. বাঘা 
যতশনের আদেশে মার্টিনের (মানবেন্দ্রনাথ) খবর 
নিতে পর্তুগীজ আঁধকৃত গোয়ায় যান ট১১৭.১২, 
১৯১৫) এবং সেখানে গিয়ে মার্টনকে টোলিগ্রাম 
করেন। গোয়ায় তাঁর সথ্গে বিপ্লবী বিনয়ভূষণ দত্তও 
গয়োছলেন। এই সময় 'ব্রাটশ গোয়েন্দার নির্দেশে 
পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ১৮১৮ খশম্টাব্দের 
৩ আইন অনুসারে তাঁকে পুনা জেলে আটক রাখা 
হয়। বিপ্লবী পরিকজ্পনার খবর আদায়ের জন্য 
পুলিস তাঁর উপর অমানুঘিক অত্যাচার চালায়। 
ফলে তান জেলেই মারা যান। [৩৬,৪২,৪৩, 
$৪,৭০,৯৩৯] 

ভোলানাথ চন্দ (১৮২২ -১৯৭-৬৯১৯১৯০) 

কলিকাতা । রামমোহন। সুবর্ণ বাঁণক পারবারে 
জন্ম। জল্মের পূর্বেই পিতার মততযু হওয়ায় তান 
মাতুলালয়ে প্রাতপালিত হন। মাতামহ এন. সি. 
সেন ঢাকায় ইংরেজ রোসডেপ্টের দেওয়ান 'ছিলেন। 
১৮৩০ খশ. গারয়েশ্টাল সোমিনারী ও পরে ১৯৮৩২ 
খর. 'ৃহম্দু কলেজে ভার্ত হন এবং ১৮৪২ খ্ডী. 
পযন্তি পড়াশুনা করেন। সতীর্থদের মধ্যে ছিলেন 
িশোরণচাঁদ 'মিন্ত্, মাইকেল মধুসূদন, ভূদেব মুখো- 
পাধ্যায় প্রদ্াতি। শিক্ষা শেষ করে ১৮৪৩ খ্ডী. 
হাওড়ার হাউম্যান আযাশ্ভ কোম্পানীতে শিক্ষানবীশ 
হয়ে চুকে ১৮৪৫ খুখ. এ কোম্পানীর চিনির 
কলের এজেন্ট হিসাবে ৩০ বছর [ছিলেন। ব্যবসায় 
শুর করেও জাহত্য-দ্াধনাকেই জীবনের পথ 
হিসাবে গ্রহণ করেন। তাঁর সমস্ত বুচনাই ইংরেজীতে 
রচিত। ১৮৬৬ -&৭ খু, রাঁচত শ্রমণ-বৃত্তান্ত 

[ ৩৮১৯ ] 

(৯৮৯৪: - ২৮৯, 

ভেলানাথ বসু 

ধারাবাহিকভাবে 5909198% 10810291 পতিকায় 

প্রকাশ করতে থাকেন। তাঁর রচনাবলণ মারফত 
বাঙলার তৎকালীন সামাজিক ও অর্থনোতক অবস্থার 

পারচয় পাওয়া যায়। উত্ত ভ্রমণবৃত্তান্তই ট্যাল্বয়েস 
হুইলার সাহেবের ভূমিকাসহ +[185515 ০01 ৪ 

18)00০, নামে ১৮৬৯ খু. ইংল্যান্ডে প্রকাশত 
হয়। ইতিহাস ও গবেষণামূলক রচনা তাঁর অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য । গাঁণত-বিজ্ঞানের সাহায্যে 'অন্ধকৃপ হত্যার 
বিবরণ" নিছক রটনা--একথা 'তাঁনই প্রথম বলেন। 
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও বিহারীলাল সরকার তাঁর বহু 
পরবতশি। দেশ শল্পের সর্বনাশের ফলে দার 
বাঁদ্ধর প্রাতকারকল্পে 'তাঁনই প্রথম ইংল্যান্ডের পণ্য 
বর্জন করার প্রস্তাব করেন (১৮৭৪)। আয়ার্লযান্ডে 

'বয়কট' শব্দ তখনও জনাপ্রয় হয় নি।তাঁন দুই খণ্ডে 
রাজা দিগম্বর মিত্রের জীবনচরিত এবং পাঁচ খণ্ডে 
রাজনোতিক ও অর্থনৌতক জ্ঞান ও গবেষণার পরি- 
চায়ক '/ঞ ৬০1০৩ 107 0)০ 001017061০6 2170 

191912119500155 01 [10019 গ্রাল্থ রচনা করেন। 

কেউ কেউ মনে করেন, এই গ্রল্থ থেকেই প্রথম 
স্বদেশশ আন্দোলন ও 'বদেশী বর্জনের বীজ 
সণ্টারত হয়। 'ব্রাটশরাজ কর্তৃক অর্থনৌতক শোষণ 
এবং 'জাতীয় অর্থনীতি সাষ্টর প্রয়োজনশয়তার 
কথা 'তাঁনই প্রথম বলেন। [৪,৭,৮,২৫১১৩৯] 

ভোলানাথ দত্ত (১৮৪৭ - ১৯০৮)। কান্সিকাতার 
শোভাবাজার অণুলে ন-পাড়ার দক্ত বংশে জল্ম। 
জন্মের পৃবেহি পিতার মৃত্যু হয়। আর্ক দূরবস্থার 
জন্য ১৩ বছর বয়সে তানি চশনা বাজারের এক কাগজ- 
ঘবক্রেতা ঠাকুরদাস নাগের দোকানে চাকার গ্রহণ 
করেন। পরে তান চীনা বাজারে 'ানজস্ব কাগজের 
দোকান খোলেন ১৮৬৬) ১৯০৬ খ্ী. জে, এন. 
পাল' নামে দোকান ও ১৯০৭ খুশী. হ্যারিসন রোডে 
'ভোলানাথ দত্ত' নামে দোকানের উদ্বোধন করেন। 
তাঁরই উদ্যোগে ১৮৭১ খ. চীনা বাজারের কাগজ- 
ব্যবসায়ীদের নিয়ে পেপার মাচেন্টস আলো" 
'সয়েশন' গঠিত হয়। [৯৭] 

ভোলানাথ বস; 0১৮২৫ - ২২.৯,.৯৮৮২) চানক 
-চাষ্বশ পরগনা । রামসুন্দর। গ্রাম্য 
গকছাুঁদন অধ্যয়নের পর ১৮৩৫ খী. লর্ড অকৃ- 
ল্যান্ড-প্রাতিষ্ঠত ব্যারাকপুর বিদ্যালয়ে ভার্ত হন। 
ভোলানাথ নিজ গুণে লর্ড অক্জ্যান্ডের স্নেহ 
ভাজন হয়েছিলেন। ৯৮৪০ খুশী, অক-ল্যান্ড নিজেই 
ভোলানাথকে কলিকাতায় নব-প্রাতচ্ঠিত মেডিক্যাল 
কলেজে ভার্ত করান। ১৮৪৫ খঃশ. প্রিল্স ম্বারকা- 
নথে ঠাকুর ইংল্যাপ্ড যাবার সময় মোডিক্যাল কলেজের 
২ জন উপযূত্ত ছাত্রকে বতি দিয়ে সঙ্গে নেবার 
ইচ্ছা প্রকাশ করলে ভোলানাথ ও গোপাললাল শশল 



ভোলানাথ ত্রজ্জচারী 

এই বৃত্তি পান। এইসশগ্গোে আরও ২ জন- গাডভ 
চক্ুবর্তী সরকারী অর্থে এবং দ্বারকানাথ বলু 
গনসাধারণের অর্থে 'বলাত 'গয়োছলেন। বলাতে 
থাকাকালীন ডীদ্ভদ্বদ্যার পরাক্ষায় ভোলানাথ 
৭০ জনের মধ্যে তৃতীয় স্থান আধকার করে উচ্চ 
প্রশংসাপন্ত ও পুস্তক উপহার পান এবং বহু পদক 

* উচ্চ প্রশংসাপত্রসহ এম.ড. উপাঁধ পেয়ে ১৮৪৮ 
খু, ভারতে ফেরেন। ভারতবাসীদের মধ্যে, কি 
এদেশে কি বিদেশে, তিনিই লশ্ডন 'বিশ*বাবদ্যালয়ের 
প্রথম এম.ডি.। দেশে 'ফরে প্রথমে কাঁজকাতা স্ীকয়া 
লেনের ডান্তারখানা ও হাসপাতালের তত্বাবধায়ক 
হন এবং 'দ্বিতশয় শিখযুদ্ধের সময় ১৮৪৯) সেনা- 
দলের চিকিৎসক হয়ে পাঞ্জাবে যান। িছুকাল 
পরে সাঁওতাল 'বদ্রোহের সময় 'তাঁন ফাঁল্ড ফোর্সের 
চাকতসক নিষুন্ত হন। ক্রমে জেলের তত্বাবধায়ক 
এবং অনারার ম্যাজিস্ট্রেট হয়োছলেন। স্বাস্থ্যভঙ্গ 
হওয়ায় ১৮৭৬ খত্ী. ইংল্যান্ডে যান। এই সময়ে 
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৯1০ নামে দস্থান গ্রন্থ রচনা করেন। মৃত্যুর 
পর তাঁর ইচ্ছানুসারে তাঁর সমস্ত বৈজ্বানিক যল্ত্রাদ 
কাঁলকাতা মোডক্যাল কলেজে দান করা হয় এবং 
জল্মস্থানে একটি দাতব্য চিকৎসালয় প্রাতান্ঠিত 
হয়। [৫,২৫১,৩৬] 

ভোলানাথ র্লক্ষচারী (১৯০১ - ২৭.৬.১৯৭৩) 
চাব্বশ পরগনা । সুন্দরবন প্রজা মঙ্গল সাঁমাতর 
সম্পাদক ও বিধান সভার প্রান্তন 'নর্দলীয় সদস্য 
ছিলেন। [১৬] 

ভোলানাথ দাইতি (২৭.৯.১৯০১ - ২৯.৯, 
১৯৪২) বকসীচক- মোদনীপুর। গোঁবন্দচরণ। 
“ভারত-ছাড়” আন্দোলনে মাহষাদল পাালস স্টেশন 
আক্রমণকালে পুলিসের গুঁজতে মারা যান। [৪২] 

ভোলানাধ রায় (১২৯৭ - ১৯৩৩১ ব.)। খ্যাত- 

নামা যাতা-পালাকার। রচিত নাটক : 'পণ্চনদ', 

'“দাক্ষিণাত্য', 'ধনুর্ধজ্ঞ' “পাঁথবী' প্রভীত। [১৪৯] 
ভোলা মগ্নরা (১৮শ/১৯শ শতাব্দী) কাঁলকাতা। 

কৃপারাম। প্রখ্যাত সুরঁসিক কাঁবয়াল। পুরা নাম 
ভোলানাথ মোদক। বাগবাজার অন্চলে তাঁর 'মান্টর 
দোকান 'ছিল। বাল্যে পাঠশালায় সামান্য লেখাপড়া 
লিখলেও সংস্কৃত, ফারসী ও 'হচ্দ ভাষায় তাঁর 
চলনসই জ্ঞান ছিল।. পৃরাণাঁদ ধর্মশাস্ত্েও ছু 
আঁধকার ছল। কাঁবর দল গড়ার আগেও তাল বহু 
রসোস্তীর্ণ কাঁবতা রচনা করোছিলেন। সমাজের 

[ ৩৮২ ] নজন, শাহ 

ঘুটির প্রাতি নির্দেশ করে রচিত .এই কবিয়ালের 
শ্লেষপূর্ণ কাঁবতার বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলে- 
ছিলেন, 'বাঙলাদেশের সমাজকে সজশব রাখবার 
জন্য মধ্যে মধ্যে রামগোপাল ঘোষের ন্যায় বস্তা, 
হূতুম পেচার ন্যায় লেখক এবং ভোলা ময়রার 
ন্যায় কাঁবওয়ালার প্রাদুর্ভাব বড়ই আবশ্যক'। সৈ 
যুগের বিখ্যাত কবিয়াল হরু ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য 
ভোলা ময়রার প্রতিপক্ষ ছিলেন রাম বসু, যজ্জেশবর 
দাস প্রমূখ কবিয়ালগণ । কাবয়াল এল্টান ফারাও 
তাঁর সমসামায়ক ছিলেন! হরু ঠাকুর স্বয়ং ভোলা 
ময়রার গান বেধে দিতেন। [২,৩+৭,২৫,২৬] 

মকরল্দ রাক়- শ্রীহট্র। শ্রীহট্রের ভট্ট-কাঁবদের মধ্যে 
মকরন্দ এবং জয়চন্দ্র ভট্ট শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। 
লোকশক্ষার প্রচারে ভট্ট-কাঁবদের অবদান যথেম্ট। 
তাঁরা মুখে মূখে গান ও কাঁবতা রচনায় অভ্যস্ত 
[ছিলেন। জয়চন্দ্রু পদ্মাপারের রাজনগরের রাজকাঁবি 
[ছিলেন। পদ্মার জলম্োতে রাজনগরের ধবংসলখলা 
দেখে জয়চল্দ্র আবেগপূর্ণ হৃদয়ে শবষাদ সঙ্গণত' 
রচনা করেন। 1১৮] 

মণ্গল। খানাকুল-কৃষফনগর- হুগলী। ১৯শ 
শতাব্দীর পশ্চিম বাঙলার [বিখ্যাত যান্নাওয়ালাদের 
অন্যতম। [২] 

মজন্ শাহ (১৮শ শতাব্দী)। উত্তরবঙ্গের 
সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক। কেউ কেউ বলেন, 
বাঙলাদেশের. বগুড়া জেলার মহাস্থানগড় নামক 
স্থানে এসে স্থাঁয়ভাবে বাস করার আগে মজনু 
শাহ বিহার ও অযোধ্যার সীমান্তবর্তী মাথনপুর 
গ্রামের আঁধবাসী 'ছিলেন। ১৭৭১ খখম্টাব্দের 

আড়াই হাজার বিদ্রোহী সৈন্য বিরাট ইংরেজ বাহনশর 
সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হলে তানি মহাস্থানগড়ের 
সরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় নেন। পরে বিদ্রোহের 
প্রয়োজনে বিহারে যান। নাটোরের রাশ ভবানদ 
বিদ্রোহে যোগদানের আবেদনে সাড়া না দেওয়ায় 

মজন্দর নেতৃত্বে ১৭৭২ খু, নাটোর অগলে 
বদ্রোহশরা সাক্রয় হয়ে ওঠে। ১৭৭৬ খখঙ্টাব্দের 
শেষভাগে মজনু উত্তরবঙ্গে ফিরে এসে ছন্রভগ্গ 
বিদ্রোহীদের সম্বন্ধ করার ও নূতন লোক সংগ্রহ 
করার চেন্টা করেন। দিনাজপুর জেলায় তাঁর 
উপাস্থাতর সংবাদে শাসকগণ ভশত হয়ে জেলার 
রাজস্বের সংগৃহীত অর্থ শহরের সংরক্ষিত ঘাঁটিতে 
স্থানান্তারত করে। ১৪ নভেম্বর ১৭৫৬ খপ. 
ইংরেজবাহিনলী গোপনপথে ব্রক্মপুত্রতীরে মজনুর 
ঘাঁটি আকুমণ করলে মজনু অনুচরসহ জঙ্গলের 
দিকে পালিয়ে যান। ইংয়েজসেনা তা পশ্চাধ্ধাবন 
করলে মজনু সদলে অতাঁকতে পান্টা আরুমণ 



গাঁণ পন 

চালিয়ে শন্লুসৈন্য পর্মহদস্ত করে গভদর জঙ্গলে 
আত্মগোপন করেন। এইসময় সন্ন্যাসী ও ফাঁকরদের 
আত্মকলহ সশন্ত রূপ ধারণ করে। ১৭৭৭ খপ. 
বগুড়া জেলায় একদল সন্ন্যাসীর সঙ্গে মজনুর 
ফকির সম্প্রদায়ের প্রচন্ড সঙ্ঘর্যষ হয়। এইভাবে 

মজনু প্রায় তিন বছর ধরে পূর্ববঙ্গের 'বাভন্ন 
'অণ্চলে ঘুরে সৈন্যসংগ্রহের জন্য সন্গ্যাসী ও ফাঁকর- 
দের পুনরায় সম্্বদ্ধ করতে চেষ্টা চালান এবং 
সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহের জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে 
বগুড়া, ঢাকা এবং অয়মনাসংহের বহু অণুলের 
জমিদারদের কাছ থেকে 'কর, আদায় ও বহ স্থানে 
ইংরেজ সরকারের কোষাগ্রার লৃশ্ঠন করেন। অন্- 
চরদের ওপর তাঁর কঠোর নির্দেশ ছিল তাঁরা যেন 
জনসাধারণের উপর কোন প্রকার অত্যাচার বা বল- 
প্রয়োগ না করে এবং জনসাধারণের স্বেচ্ছার দান 
ব্যতীত কিছুই গ্রহণ না করে। শন্ুপক্ষের বিপুল 
আয়োজন সর্তেও মজনু ও তাঁর অনচরগণ সমগ্র 
উত্তরবঙ্গ, ময়মনাঁসংহ ও ঢাকা জেলার 'বাভন্ন 
স্থানে প্রবল 'বক্রমে কাজ চাঁলয়ে যান। ২৯ 'িসে- 
ম্বর ১৭৮৬ খু. পাঁচশত সৈন্যসহ মজনু বগুড়া 
জেলা থেকে পূবাঁদকে যাত্রা করার পথে কালে*বর 
নামক স্থানে ইংরেজ বাঁহনীর সম্মুখীন হন। এই 
যুদ্ধে মজনু মারাত্মকভাবে আহত হলে তাঁর অনু- 
চরেরা রাজশাহশী ও মালদহ জেলা আতিক্রম করে 
বিহারের সীমান্তে যায়। মাখনপুর নামে এক অখ্যাত 
পল্লীতে সমন্ব্যাসী বিদ্রোহের এই শ্রেষ্ঠতম নায়কের 
কমণময় জীবনের অবসান ঘটে। [৫৬] 

মশি পাল (১৩১৬ ?- ২০.৬.১৩৭৫ ব.)। 
কলিকাতা কুমারটুলী অণুলের একজন খ্যাতনামা 
ভাস্কর ও মৃত্শিল্পী। তাঁর সন্ট বহু বিখ্যাত 
মূর্ত ও ভাস্কর্ষ তাঁর অনন্যসাধারণ প্রাতভার 
পাঁরচয় দেয়। 1৪] 

সাঁপবেগঙ্গ (?-১৮১২)। বাঙলার নবাব মশর- 
জাফরের অন্যতমা পত্ষী। প্রথম জীবনে দিল্লী 
শহরের নর্তকশ 'ছলেন, পরে মার্শিদাবাদে এসে 
নবাবের নজরে পড়ে নবাব-বেগম হন। মীরজাফরের 
রাজত্বকালে মাঁণবেশগম তাঁকে অনেক বিষয়ে পরামর্শ 
দতেন। মীরজাফরের মৃত্যুর পর একে একে তাঁর 
নাবালক তিন পূুর্র সিংহাসনে বসলে তান আঁভ- 
ভাঁবকারূপে রাজকার্য চালাতেন। ১৭৭৫ খুশী. 
নন্দকুমারের ফাঁসির পর ঈস্ট হণ্ডিয়া কোম্পানী 
তাঁকে একলক্ষ টাকা বার্ধক বাত্ত দিয়ে পদছ্যুত 
করে রেজা খাঁকে এ পদে বসান। ক্লাইভ ও হেস্টংস 
তাঁকে অনুগ্রহ করতেন। দানশশলতার জন্য তাঁকে 
“মাদার-ই-কোম্পানণ বলা হত। তিনি কোম্পানীর 
প্রথম বাক্তিভোগপ ছিলেন। ১৭৬৭ খ্যী. তানি 

[ ৩৮৩ ] 

মার্শদাবাদের চক মসাঁজদ শনর্মাণ করেন। তীয় 
মৃত্যুর পর কোম্পানী তাঁর বয়সের সংখ্যানসারে 
তোপধবাঁন করবার আদেশ দয়ৌোছল। মহারাজ 
নন্দকুমারের ফাঁসর জন্য প্রধানত 'তানিই দায়শ 
ছিলেন। [২,২৫,২৬] 

মাঁশলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৮ -১৯২৯)। 
আদ নিবাস বিক্রমপূর-ঢাকা। আঁবনাশচন্দু। 
বিশিষ্ট সাহাত্যক। সাহত্য-পান্তকা 'ভারত*'-র 
বহুকাল সম্পাদক 'ছিলেন। "মনে মনে', “মহুয়া”, 
'জাপানী ফাননস', 'জলছাব" 'ভূতুড়ে কাণ্ড", 'কষ্প- 
কথা", আলপনা" প্রভৃতি গ্রন্থের রচায়তা হিসাবে 
তিনি বাংলা সাহত্যে বিশেষ আসন আঁধিকার 
করেছেন। নাট্যাচার্য 'শাশরকুমারের সংশ্রবে এসে 
নৃত্যাদ পাঁরচালনায় দক্ষতা দৌথয়েছেন। 'শঙ্পা- 
চার্য অবনান্দ্রনাথের জামাতা 'ছিলেন। [৩,৭] 

মাঁণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৯২ 2- ৩০.৪, 
১৩৭০ ব.)। বাংলা সাহত্য ও নাট্যজগতের সেবা 
করে প্রভৃত সম্মান ও খ্যাতি অজর্ন করেন। বিখ্যাত 
নাট্য-বিষয়ক সামায়কী 'নাট্যমান্দর' এবং 'সাপ্তাহক 
বসূমতন' পনিকার সম্পাদক হিসাবে তিনি যথেষ্ট 
বৈশিষ্ট্যের পাঁরচয় দেন। তাঁর রাঁচিত বহু নাটক 
আভনাত হয় এবং “স্বয়ধাসদ্ধা' চলচ্চিতরূপে দর্শক- 
চিন্ত জয় করে। কাঁলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয় তাঁকে 
ণগারিশ অধ্যাপক' নিষুন্ত করোছলেন। 187 

মণি লাহিড়ী (2- ২৮.৯.১৯৩২) কাঁলকাতা। 
[বিপ্লবী দলের সভ্য ছিলেন । স্টেট্সম্যান পর্িকার 
সম্পাদক আযালফ্রেড ওয়াটসন বিস্লবাীদের বিরুদ্ধে 
যে-কোন ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাত ও বিপ্লবীদের 
সম্বন্ধে অসম্মানজনক মল্তব্য প্রকাশ করত । প্রাত- 
বাদে ৫.৮.১৯৩২ খুশী. বিপ্লবী দলের অতুল সেন 
ওয়াটসন হত্যা-প্রচেষ্টায় মৃত্যুবরণ করেন। তার 
কিছুঁদন পরেই মাঁণ লাহড়ণ ওয়াটসনকে গাল 
করার ব্যাপারে অংশগ্রহণ করেন। একটা ছাউীনি- 
ঢাকা খোলা-গাড়শ থেকে তিনি ও তাঁর দুই সঙ্গ 
গাড়ীতে উপ্পাবষ্ট ওয়াউ-সনের ওপর গুলি ছোড়েন, 
কিন্তু পাঁলসণ আক্রমণ এড়াতে য়ে তাঁদের গাড়শ 
মাঝেরহাটের নিকট এক দুর্ঘটনায় পড়ে। আহত 
অবস্থায় সঙ্গী সহ দৌড়ে পালাবার সময় আতারন্ত 
রম্তক্ষরণের ফলে তিনি মারা বান। [৪২১,১৩৯] 

সাঁণ সেন (১৮৯৭ ?-১৬.৯.১৯৭০) চট্টগ্রাম । 
গুরুনাথ। বাগুলাদেশে বিজ্ঞাপন ও প্রচার জগতের 
অন্যতম পাঁথকৃত। "ন্যাশনাল আ্যডভারটাইজিং 
এজেল্সণ'র প্রাতিষ্ঠাতা। [৯৬] 

অপশল্দুচগ্দ নঙ্দী, খ্যার, কে.সি.আই. (২৭৫, 
১৮৬০ - ১২.৯৯.,৯৯৩০) শ্যামবাজার--কলিকাতা । 

নবানচন্দ্ু। রাজাবাহাদর কৃফনাথ 



গণণল্দুচপ্দ রায় 

রায়ের ভাগিনেয় মণশন্দ্রন্দ্ ৩০ মে ১৮৯৮ খ্ী, 
“মহারাজা, উপাঁধি-ভূষিত হয়ে মাতুল সম্পাশ্তির 
আধিকারণ হন। দেশের নানা প্রয়োজনে, বিশেষত 

[৩৮8 ] অণীল্দ্র বল, 

অত্যন্ত অসুস্থ.হয়ে পড়লে ডান্তার তাঁকে সরকারের 
কাছে আত্মসমর্পণ করে সাঁচকিৎসার ব্যবস্থা 'নতে 
পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি আত্মসমর্পণ অপেক্ষা 

[শক্ষাবদ্তারের জন্য, তিন বহ প্রাতষ্ঠান এবং মত্যুকেই বেছে নেন। মৃত্যুর পর তাঁর দেহ বেওয়ারিশ 
ব্যান্তাবশেষকে লক্ষ লক্ষ টাকা দান করেছেন। 
বাঙলার বৈশ্লবিক কর্মতৎপরতার একজন প্রথম 
শ্রেণীর পঞ্ঠপোষক ছিলেন। বহু ছান্ত্র তাঁর বাঁড়তে 
আশ্রয় পেয়ে শিক্ষালাভ করেছেন। স্বদেশী 'শিল্প 
ও বাণজ্যের সম্প্রসারণে এবং বঞ্গভঙ্গ ও রাউলাট 
তিলের বিরুদ্ধে তান সাক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। 
তারই বয়ে নভেম্বর ১৯০৭ খুশি. কাঁশমবাজারের 
রাজবাঁড়তে বঙ্গীয় সাহত্য পারষদের প্রথম প্রাদে- 
শক সম্মেলন হয় এবং তাঁরই প্রদত্ত জমির ওপর 
ও অর্থসাহায্যে পারষদ্ ভবন 'নার্মত হয়। মাতুলের 
নামানুসারে ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে বহরমপুরে 
একাট প্রথমশ্রেণীর কলেজ, সংলগ্ন ছাত্রাবাস ও একটি 
উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও 
কাশখশ হিন্দু বিশ্বাবদ্যালয়ে ২ লক্ষ টাকা, বস্ু- 
ঠবজ্ঞান মান্দরে ২ লক্ষ টাকা, বহরমপুর মোডক্যাল 
স্কুল স্থাপনের জন্য ৪০ হাজার টাকা এবং বেগ্গল 
টেকনিক্যাল স্কুল, মূক বাঁধর বিদ্যালয়, কলকাতা 
[িশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতেও বহু টাকা দান করেছেন। 
তান শিক্ষার উন্নাতিকল্পে এক কোটিরও বোঁশ 
টাকা দান করেছেন । বঙ্গীয় গভর্নমেন্টের ব্যবস্থাপক 
সভা এবং ভারত গভনমেন্টের ব্যবস্থাপক সভার 
সদস্য 'ছিলেন। কলিকাতা টাউন হলও তাঁরই অর্থে 
নার্মত। 1[৩,৭,১০,২৫,২৬] 

মশশষ্দুচচ্দ্র বাক্স (১৯০১ - ২৮.১০,১৯৭১৯) 
ময়মনাঁসংহ । গোহাঁট গুলিচালনা মামলার আসামী 
1হসাবে কারাদণ্ড ভোগ করেন । 'তাঁন পালন দাসের 
সাহচর্যে অনুশশলন সাঁমাতর সংস্পর্শে আসেন 
এবং ব্ৈলোক্য মহারাজ, প্রভাস লাহিড়শ, রাঁব সেন 
প্রমূখ বিখ্যাত বিপ্লবীদের সো একযোগে কাজ 
করেন। ১৯২২ খ্ী, থেকে তানি 'বিশবভারতশর 
1শল্পোম্নয়ন বিভাগের সঙ্গে যুস্ত 'ছিলেন। [১৬] 

মণশপ্দচল্দ সমাদ্দার (১৯১১৩ - ২৩.৫.১৯৫১ 2) 
পাটনা। যোগণন্দ্রনাথ। এম.এ. পাশ করে ১৩ বছর 
সাংবাদিকতা করেন। ১৮৭৪ খু, গুরুপ্রসাদ সেন 
প্রাতাঁত্ডত পবহার হেরাজ্ড' পা্রকার তান সম্পাদক 
হন (১১৩৮)। ১৯৪০ খন, পাটনার বাঞ্াালশ 
সমাজের মৃখপল্ত 'প্রভাতশ' পান্রকা 'তনিই প্রকাশ 
করেন। [&] 

মণণল্দু দত্ত (2 ১৯৪৪) সাহজজালনগর--ঢাকা। 
বহাঁদল ধরে বছু দুঃপাহাসিক বিপ্লবী কর্মের 
জন্য প্রায় ৩৫টি মামলা তাঁর নামে ছিল। প্াঁলস 
অলেক চেষ্টা করে তাঁর কোন সক্ধান পায় 'ন। 

লাশর্পে চিহিত হয়। বন্ধুরা বহু চেষ্টায় তাঁর 
মৃতদেহ সৎকার করেন। [৯৭] 

মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (?- ২০.৬.১৯৩৪) 
বারাণসণ-- উত্তরপ্রদেশ । তারাচরণ । 'ব্রাটশ শাসনের 
বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন 
ও বিপ্লবী দলের সভ্য হন। মাতুল জে. এন. 
ব্যানাজশ-ডেপুঁট সুপারিশ্টেশ্ডেন্ট অফ পাীলশ-_ 
কাকোরন ষড়যন্ত্র মামলার তদল্ত করার কাজে নিযুন্ত 
হলে মণীন্দ্রনাথ তাঁকে ২১৯,১.১৯৩২ খী, গদীল- 
বদ্ধ করে আহত করেন। ফলে ১০ বছরের সশ্রম 
কারাদণ্ডে দাণ্ডত হন। ফতেগড় সেন্ট্রাল জেলে 
পুিসের নৃশংস অত্যাচারের বিরুদ্ধে ৬৬ দন 
অনশন ধর্মঘট করে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ৪২, 
৪৩,১০৪] 

মশীন্দ্রনাথ শেঠ (?-৯৬.১.১৯১৮) রংপুর । 
কাঁলকাতা 'বিশবাবিদ্যালয়ের উজ্জল রত, এম.এ. 
পরীক্ষায় স্বর্ণপদক প্রাপ্ত, বিশ্বাবদ্যালয়ের অঙ্ক- 
পরীক্ষক এবং দৌলতপুর আ্যকাডোমর উপাধ্যক্ষ 
ছিলেন। রংপুর কলেজ খোলা হলে সশীনয়র অধ্যা- 
পকের পদ পেয়ে আকাডোম থেকে পদত্যাগ করেন। 
কিন্তু প্ীলসের গোপন রিপোর্টের ভীত্ততে ম্যাজি- 
স্ট্রেট কর্তৃক তান জুন ১৯১৭ খ্ী. কর্মচ্যুত 
হন। ছোট ভাই অল্তরীণাবদ্ধ ছিলেন। বিপ্লবী 
দলের সঙ্গে যোগাযোগ থাকায় ২৮ আগস্ট ১৯১৭ 

খু. তিনিও গ্রেপ্তার হন। প্রোসিডেল্সপী জেলে 
থুনশ, মাতাল, চরিত্রহশন, পাগল সমেত বিচারাধীন 
সাধারণ কয়েদশদের সঙ্গে তাঁকে রাখা হয়। এ 
অবস্থায় ক্রমে তাঁর মস্তিজ্ক-বকাতির লক্ষণ দেখা 
দেয়। জেল রিপোর্টে প্রকাশিত হয়--সে পাগল 
নয়, সে তাঁর কৃতকার্ষের প্রাতিফল পাচ্ছে ; সম্ভবত 
যক্ষমারোগে আক্রান্ত'। এই রোগেই অল্পাঁদনের 
মধ্যে তানি মারা যান। [৪২,৪৩,১৩৯] 

মনশন্দ্নারায়ণ রায় (১৩১১ ?-৯.৮,১৩৭৬ 
ব.)। রাজনৌতিক কর্মী হিসাবে বহুবার কারাবরণ 
করেন এবং ১৯৩৬ খন. সর্বপ্রথম বনাখল ভারত 
কংগ্রেস কমিটির অফিস-সম্পাদক নিনযুন্ত হন। 
[তানি ণলবাঁটি” ও “সার্চলাইট, পারকার সম্পাদক 
এবং ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সম্ঘের পভাপপাত 
ছিলেন। 19] 

অশশল্দু হস 07-১৯১৫) ময়মনাসিংহ2)। 
স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশপ্রহ করেন। ময়মনসিংহে 
পাঁজসের গুলিতে মারা যান। 1৪২] 



মনীন্দ্রভূষগ গুপ্ত 

মণপল্দুভৃঘশ গুপ্ত €১৮৯৮- ৯০.২,১৯৬৮) 

আউউশাহশ- ঢাকা । ব্াজেন্দ্রভূষণ। প্রথমে শান্তি- 
[নকেতন ব্রক্ষচর্য বিদ্যালয়ে পড়েন ও পরে কলা- 
ভবনে িন্রকলাবিদ্যা শেখেন। মাঝে ঢাকায় বি.এ. 
পড়ার সময় অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে বি*ব- 
বিদ্যালয়ের পড়াশুনা ত্যাগ করেন। শিল্পাচার্য 
নন্দলাল বসুর প্রথম ছাব্রদলের অন্যতম। ১৯১৬ 
খুখ. ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট-এ 
তাঁর প্রথম প্রদর্শনশর অনজ্ঠঞান হয়। অল্প জাতীয় 
কলাশালায় ও পরে £সংহলে আনন্দ কলেজে কলা- 
1বভাগের প্রধান হিসাবে দুই বছর ছিলেন এবং 
ধসংহলের চিন্লকলা-বষয়ে গবেষণা করেন। এই সময় 
সাগারয়া গুহার শজ্পানদর্শন দেখে বহু ছাঁব 
আঁকেন। এরপর ১৯৩১ খ্ী, থেকে ১৯৫৩ খু. 
পর্যন্ত কলিকাতা সরকার আর্ট স্কুলে শিক্ষকতা 
করেন। তিনি 'নিসর্গাঁচন্রে নিজস্ব ধারার প্রবর্তক । 
তাঁর আঁঙ্কত ছবির মধ্যে 'মালাবকা”, “দেবযানী, 
ও “শবজয়াঁসংহের 'সিংহল যাল্লা” উল্লেখযোগ্য । তাঁর 
ছবিগ্ীলকে চারভাগ্ে ভাগ করা যায়, যেমন পুরাণ 
ও মহাকাব্যে বার্ণত ছাঁব, নিসর্গ দৃশ্যাবল+, 'বাভন্ন 
শ্রেণীর নরনারী তথা প্রাতকাতি-জাতীয় রচনা এবং 
ড্রায়ং ও স্কেচ। বাঙলাদেশের গ্রামের 'বাভল্ল রূপ 
তাঁর ছবিতে বিশেষ স্থান পেত। শিল্প, শিপন 
ও শল্পতত্বীবষয়ক বহন প্রবন্ধ 'তাঁন বাংলায় ও 
ইংরেজীতে িখেছেন। কাগজ প্রস্তুত ও গালা- 
শিল্প সম্বন্ধে তাঁর প্রবন্ধাবলণ প্রামাণিক ব'লে গণ্য 
হয়। উল্লেখযোগ্য রচনা : শসংহলের শিল্প ও 
সভ্যতা” এবং 4110019155580175 ০01 2 1১1187177855 
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মপনক্দ্রুমোহন ঘটক €$- ১৯৩০) 'মর্জাপুর-- 
ময়মনীসংহ । মাধবচন্দ্র। ছাল্রাবস্থায় অসহযোগ 
আন্দোলনে ও পরে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ- 
গহণ করেন। ময়মনাসংহ জেলে মারা যান। [৪২] 

অতাঁছর। বদরপর-_শ্রীহট্র ৷ তাঁর রাঁচত "হৃদয়- 
বীণা” সঙগীতগ্রন্থ ১৯৩১৯ খুখ. প্রকাশিত হয়। 
বাউল সূরে কৃষ্ণলখলা-বিষয়ক তাঁর একটি সঙ্গীত : 
শ্যাম বজ্ধুয়ার আড়ালে... [৭৭] 

মাতল্াল কান্নগো (১৯১৯৩ - ২২.৪-৯৯৩০) 

কাননগোপাড়া-চট্টগ্রাম। দুর্গামোহন। ১৮ এাপ্রল 
১৯৩০ খপ. চট্টগ্রাম অস্তাগার দখলের লড়াইয়ে 
অংশগ্রহশ করেন। ৪ দন পরে চট্টগ্রামের জালালা- 
বাদ পাহাড়ে 'ব্রিটশ সৈন্যবাহিনীর সঙ্দো যুদ্ধে 
গ্দালাবম্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। [৪২] 
মালা ঘোষ (২৮.১০.১৮৪৭ - ৫&.৯,৯১৯২২) 

পাল-য়ামাস্ডুল্লা বেতর্মান অমৃতবাজার)_যশোহর। 

২৫৯ 

[ ০৮৫৬ ] মাতলাহা দাল 

হরিনারায়ণ। কৃফনগর কলোজয়েট স্কুল থেকে প্রবে- 
শিকা পাশ করে ছাঁদিন জেনারেল আসেমূব্রজ 
ইন্স্টাটউশন এবং কৃফনগর কলেজে ফার্ট আস 
পড়েন। পিতার মৃত্যু হওয়ায় পরীক্ষা না 'দয়ে 
১৮৬৩ খই. খুলনার লগ গ্রামের উচ্চ ইংরেজশ 
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হন। এরপর ১৮৬৮ খপ. 
অগ্রজ 'শাশরকুমারের সঙ্গে নিজগ্রামে বাংলা সাপ্তা- 
হিক “অমৃতবাজার পান্রকা' প্রাতিষ্ঠা করেন। এ 
পন্রিকায় অত্যাচারী বড়লোক ও সরকারণ চাকুক্সিস্া- 
দের সমালোচনাও করা হত। ১৮৭১ খুখ. কলিকাত্ড় 
থেকে বাংলা ও ইংরেজী দুই ভাষায় পাশ্কাঁট 
প্রকাশিত হতে থাকে । ৯৮৭৬ খু. ভার্নাকুলার প্রেস 
আক্টের জন্য বাংলা সংস্করণাঁট বন্ধ করতে বাধ্য 
হলেও ইংরেজী সংস্করণ চলতে থাকে । পাতিকাটির 
শুরু থেকেই অগ্রজকে সম্পাদনায় সাহায্য করলেও 
৩০.৩,১৮৮৭ খী. যুগ্মসম্পাদকরূপে কাজ করেন 

এবং জানুয়ারী ১৯৯১ খখ. অগ্রজের মৃত্যুর পর 
একমান্র সম্পাদক হন। সম্পাদক ও সাংবাদিক হিসাবে 
নিভশক ও নিরপেক্ষ ছিলেন। কাশমররাজ প্রতাপ 
িং-এর সংহাসনচ্যাতির বিষয়ে সমালোচনা করে 
তিনি রাজাকে স্বপদে প্রাতম্ঠিত করতে সাহাধ্য 
করেন। এববাহে সম্মাতিদান' বলের বিরুদ্ধে আন্দো- 
লন করে “অমৃতবাজার পান্রকা'কে দৌনকে পাঁরণত 
করেন (১১৯.২.১৮৯১)। চরমপাশ্থিরূপে স্বদেশী 

আন্দোলনে যোগদান করোছিলেন। ১৮৮৬ খুব. 
থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সব কণট প্রধান 
আঁধবেশনে অংশগ্রহণ করেন এবং ১৯০৭ খন, 
মডারেট দলের সঙ্গে 'বাচ্ছন্ন হয়ে চরমপল্থশদের 
মতাবলম্বী হন। বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের নাটোর 
(১৮৯৭), মোদনীপুর (১৯০১), এবং বারশাল 
(১৯০৬) আঁধবেশনে একজন প্রধান নেতার্পে 
কাজ করেন। (৩,৫,৭১৮,৯১০,২৬২৬,১৩৯] 

মাতিলাল দাস, ড. (১৮৯৯ - ২১,১.১৯৭১) 
দৈবজ্জহাট--খুলনা। ১৯২৬ খত. বাগেরহাট 
কলেজে ইংরেজশর অধ্যাপক হন। ১৯২৯ খ্ী, 
বারশালে জুড়াশিয়াল সার্ভসে যোগদান করেন 
এবং ১৯৩৮ খ্ী, হুগলী যান) ১৯৪৫ খু, 
ঢাকার সাবজজ হন ও এঁ বহর পি-এইচ.ড. উপাধি 
পান। ১৯৫৫ খুশী, অবসর নেন। ভারত সংস্কাতি 

পারষদের অন্যতম প্রাতিষ্ঠাতা। ভারত সংস্কৃতি 
প্রচারের জন্য ১৯৩৬ খ্. ইউরোপ ও ১৯৫৬ 
খুশ. আমেরিকা যান। এছাড়াও পেন আযাপ্ড থিও- 
সফিক্যাল সোসাইটির সদস্য এবং বঙ্গীয় সাহতা 
পারিষদ, রবিবাসর ও রামকৃষফ ইনস্টটিউটের 
সঞ্চে সংশ্লিষ্ট 'ছিলেন। উল্লেখযোগ্য গ্রশ্থ : বৈষ্কব 
পদাকল?া ও. াবেদেোর অনুবাদ । 1১৬] 



আাতলাল দে 

মাঁভলাল দে। গোঁসাইভাগ্গা- চট্টগ্রাম । নাশিচন্দু। 
১৯৩০ খপ. চট্রগ্রামে বিপ্লবাত্মক কাজে অংশগ্রহণ 
করেন। অন্তরণণ থাকা কালে তাঁর মৃত্যু হয়। 1৪২] 

মাঁতলাল বঙসু। হারনাভ- চাঁক্বশ পরগনা । 
তাঁর সাক্ণাস দল ১৯০৪ -09& খ্ডঢশী. কলকাতা 
ও ভারতের অন্যান্য শহরে ক্রীড়ানৈপুণ্য দৌঁখয়ে 
[বিশেষ খ্যাত অজজন করোছল। মাঁতলাল 'নজের 
গ্রামে গেলে স্থানীয় যুবকদের সঙ্গে খুব মিশতেন 
আর তাঁদের নানারকম ব্যায়ামের গঙ্প বালে উৎসাহ 
[দিতেন। তাঁরই উৎসাহে হরিকুমার চক্রবর্তী, সাত- 
কাঁড় ব্যানাজশী, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমূখ যুবকরা 
চিংডিপোতা স্বোস্থ্য) কেন্দ্র গড়ে তোলেন। সেখানে 
তান কুছ্তি ও প্রাতিরোধাত্মক ব্যায়াম শিক্ষা পাঁর- 
চালনা করেন। এই আখড়ার অনেকেই বিস্লবাত্মক 
কার্যে লিপ্ত হয়ে বিচারে বা বিনা বিচারে কারা- 
রুদ্ধ হয়েছেন। [১৪৯] 

মাতলাল মাল্লক (১৯১২- ১৫.১২.১৯৩৪) 
দেওভোগ--ঢাকা। গুপ্ত বিপ্লবী দলের সদস্য 
ছিলেন। ১০ এ্রাপ্রল ১৯৩৪ খা, অস্ত্র সংগ্রহ 
করে ফেরার সময় গ্রামবাসীরা তাঁদের ডাকাত সন্দেহ 
করে ধরার চেম্টা করলে এক সম্ঘর্য হয়। এই 
সঙ্ঘর্ষে একজন গ্রামবাসী মারা যায় এবং মাঁতিলাল 
গ্রামবাসীদের কাছে ধরা পড়েন। পুলিস স্বীকারোক্তি 
আদায়ের জন্য ও সঙ্গীদের নাম জানার চেষ্টায় তাঁর 
ওপর অমানুষিক অত্যাচার করে ব্যর্থ হয়। প্রকৃত- 
পক্ষে মাতিলাল নিহত গ্রামবাসণর হত্যাকারী ছিলেন 
না। তথাপি বিচারে হত্যার ষড়যল্তী 'হসাবে তাঁকে 
মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে তিনি 
ফাঁসতে মৃত্যুবরণ করেন। [১০,৪৩,১৩৯] 

মাঁতলাল রায় ৯ (১৮৪২ - ১৯০৮) ভাতশালা-_ 
বর্ধমান। মনোহর । যাল্লার প্রখ্যাত পালাকার ও 

তম। গ্রাম্য পাঠশালায় বিদ্যারদ্ভ। পরে 'তাঁন প্রথমে 
নবদ্বীপে মিশনারী স্কুলে ও শেষে বারাসতে হাই 
স্কুলে অধ্যয়ন করেন। 'কিছাাঁদন কেরানীর কাজ ও 
শক্ষকতা করার পর জেনারেল পোস্ট আফসে চাকার 
করেন। ঈশ্বর গুপ্তের "সংবাদ প্রভাকর' পাত্রকার 
লেখক 'ছলেন। নবদ্বীপে যান্ার দল গঠন করে 
এবং গণতাভিনয়-যান্রা রচনা করে প্রভূত বশ ও 
অর্থের আঁধিকারশ হন। তাঁর রচনায় প্রাঞ্জলতা ও 
সাবলশীলতার অভাব থাকলেও পাঁচালশ ও কথকতার 
গমশ্রণ 'ছিল। গদ্য রচনা ছিল কীন্রম ও আড়ূম্ট। 

[ ০৮৬ ] নাঁতলাল শশল 

সন্ন্যাস» 'ভীম্মের শরশয্যা” "রামরাজা+, 'কর্ণবধ, 
প্রজলণলা" প্রভাতি । কাশীতে মৃত্যু। [২,১৪৯] 

সাঁতলাল রায় ২ (৬.১.১৮৮২- ১,৪.১১৯৫১। 

বড়াইচণ্ডীতলা- ফরাসী চন্দননগর। 'পতা উত্তর 
প্রদেশের চৌহানবংশশীয় ছেত্রী রাজপূত বিহারীলাল 
1সংহ রায়। মাঁতলাল ফ্রী চার্চ ইনাস্টাটউশনে 
ধশিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ১৯০৫৬ খী. বগ্গভঞ্গ-রোধ 
আন্দোলনে যোগ দেন। ১৭.৬,১৯০৬ খুশী. জনৈক 
অবধৃতের নির্দেশে সস্শক ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত হন। 
ফেব্রুয়ারী ১৯৯১০ খু. শ্রীঅরাঁবন্দ চন্দননগরে 
মাতলালের আবাসে আত্মগোপনকালে মাঁতলালকে 
জ্ঞান, ভান্ত, কর্ম ও সবশেষে আত্মসম্পন্ন মহাযোগে 
দশীক্ষত করেন। ১৯০৮ খু, নরেন গোঁসাইকে 
হত্যা করার জন্য তিনিই কানাইলাল দত্তকে 'িভল- 
ভার 'দয়োছিলেন। বারীন ঘোষের দল ভেঙ্গে গেলে 
শ্্রীশ ঘোষ, অমর চট্টোপাধ্যায় ও বাবুরাম পরাকরের 
নেতৃত্বে মাতলাল চন্দননগরে ?বপ্লবী সংগগ্নের কাজ 
করে যান। ১৯১৪ খখ. “প্রবর্তি সঙ্ঘ” প্রীতি্ঠিত 
এবং ১৯১৫ খখ. স্ঘের মুখপন্র 'হসাবে প্বর্তক' 
পান্রকা প্রকাঁশত হয়। এইসময় থেকে চন্দননগরে 
পরবর্তি সম্ঘ সারা বাঙলার বিপ্লবীদের আশ্রয়দান 
ও যোগাযোগ রক্ষার কাজে ব্যাপৃত 'ছিল। বাঙলা 
তথা ভারতের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীরা কোন না কোন 
সময় এই আশ্রয়ে গোপনে বাস করেছেন। শতাধিক 
স্মরণীয় গবগ্লবীর নাম আজও এ সঙ্ঘে পাথরের 
ফলকে উৎকঈর্ণ আছে। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ 
আন্দোলনের সময় অনেকে প্রবর্তক বিদ্যাপীঠে 
যোগ দেন। ১৯৯২৫ খুশী, মাতিলাল সঙ্ঘ-গুরু পদে 
বৃত হন। ১৯২৯ খুশি. সম্ঘ-মাতা মাঁতলালের 
সহধার্মণী রাধারাণী দেবীর মৃত্যু হয়। সঞ্ঘ ও 
জাতিকে স্বাবলম্বনের কর্মদীক্ষায় দশীক্ষিত করার 
উদ্দেশ্যে মাঁতিলাল প্রবর্তক শ্ত্রীস্ট' গঠন করেন 
এবং এই স্রীস্টের পারচালনায় গ্রল্থাগার, পাঠশালা, 
জুনয়ার বোসক স্কুল, ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসসহ 
গবদ্যার্থভবন আশ্রম, শ্রীমান্দর, মাহলাসদন, ব্যাঙ্ক, 
প্রকাশন-সংস্থা, আসবাবপত্র ও ছাপাখানা-সংক্রান্ত 

হয়। প্রবর্তক সম্ঘের এই বহুব্যাপ্ত কর্মধারা মাতি- 
লালের সংগঠন-শান্ত ও নেতৃত্বের পাঁরিচায়ক । গঠন- 
মূলক কাজের জন্য সারা ভারতের 'বখ্যাত নেতৃবৃন্দ 
মাতিলালের কর্মধারা ও প্রেরণার প্রশংসা করেছেন। 
[৩,১০,২৬১২৬,৮২] 

মাতিলাল শশল (১৭৯২ - ২৯.৫,১৮৫৪) কল.- 
টোলা--কাঁলকাতা। চৈতন্যচরণ। পচি বছর বয়সে 
শপিতৃহশন হন। নিত্যানন্দ সেনের বিদ্যালয়ে 'িছু- 
দিন পড়ে সতেরো বস্ছর বয়সে ফোর্ট উইজিয়মে 



দথ্/রানাথ তর্কবাগাঁশ 

কেরাননর চাকার করেন। এরমধ্যে যথেস্ট ইংরেজী 
আয়ত্ত করেছিলেন। পরে শিশি-বোতল ও 'ছাঁপর 
বাবসায় শুরু করেন। 'িছ্বাদন তান বালখালের 
কস্টমূস্ দারোগা ছিলেন। ৯৮২০ খী. থেকে 
১৮৩৪ খঃস. পর্যন্ত বিভিন্ন ইউরোপীয় প্রাত- 
টানে মুৎ্সদ্দীর কাজ করেন । এই সময়ে আমদানন- 
রপ্তানী বাণিজ্যে ইংরেজের শোষক চারত্রের স্বরূপ 
বুঝতে পারেন। ক্রমে তিনি রুস্তমজী কাওয়াসজী 
ও দবারকানাথ ঠাকুরের মত প্রাতপাত্তশালস ও 
বিখ্যাত বাবসায়ী হন। জাহাজী শিজ্পে আত্মনিয়োগ 
করে বিদেশনদের সঙ্গে প্রাতিযোগতা করেন । আন্ত- 
দেশীয় জাহাজ ব্যবসায়ে 'তানিই প্রথম বাষ্প?য়- 
পোত ব্যবহার করেন। ১৮৪৩ খু. শীল ফ্রী 
কলেজ প্রাতম্তভা করে ইহুদী শিক্ষকদের দ্বারা ধর্ম- 
নিরপেক্ষ শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ববাভন্ব জন- 
হিতকর কাজে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন। হিন্দু 
চ্যারট্যাবৃল ইনস্টিটিউশন (১.৩.১৮৪৬) ও 
হন্দু মেত্রোপালটান কলেজ মে ১৮৫৩) স্থাপনে 
[তিনি সহযোশগতা ও অর্থসাহায্য করেন। বেলঘাঁরয়া 
আতাথশালা 6১৮৪৬) এবং স্নানার্থীদের জন্য 
গঙ্গাতশীরে মাঁতিলাল ঘাট তাঁর জনাঁহতকর কণার্তর 
মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এছাড়াও কাঁলকাতা 
মেডিক্যাল কলেজের জন্য তান বিস্তীর্ণ জাম 
দান করোছিলেন। 'ধর্মসভা'র একজন নেতৃস্থানণয় 
হলেও বিদ্যাসাগর-প্রবার্তিত 'বধবা-ববাহ আন্দো- 
লনের সমর্থক 'ছিলেন। 1৩১৭,৮,২৫,২৬,৬৪] 

মথ;রানাথ তর্কবাগশীশ। নবদ্বীপ । শ্রীরাম তকা- 
লঙ্কার। নব্যন্যায়ের সমস্ত আকর-গ্রন্ধের ওপর 
তার রচিত গ্রল্থরাজ তাঁর সময়ে বাঙলাদেশে ন্যায়- 
শাস্ন-চ্চার পাঁরসর দুরবিস্তৃত করেছিল এবং 
বিস্ময়কর ব্দ্ধকৌশল ও লেখনী-শাস্তর বলে 
তিনি এক বরেণ্য আসন লাভ করেছিলেন। মূল 
চিন্তামাণর ওপর রাঁচিত তাঁর টাশকাগ্রল্থ “মাথ্রণী 
ভারতের সর্ব আদৃত হয়। শসম্ধান্তরহস্য' তাঁর 
মোৌলক গ্রল্থ। রামভদ্র সার্বভৌম তাঁর গুরু, জগদীশ 
তর্কালগ্কার সতীর্থ এবং ন্রিবেণশর জগন্নাথ তর্ক- 
পণ্াননের পিতামহ হরিহর তরকালগ্কার তাঁর ছান্র 
ছিলেন। 1৯০] 
মথুযানাথ [িবশ্বাস। শবথুবন- চাঁব্বশ পরগনা । 

ইংরেজশ-শিক্ষিত মথুরানাথ কলিকাতাস্থ জান- 
বাজারের প্রাসদ্ধ জমিদার রাণণ রাসমাঁণর জামাতা 

তাঁর দক্ষিণহস্তস্বর্প ছিলেন। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে 
মূতি-প্রাতষ্ঠা এবং এ উপলক্ষে ১২৬২ ব. ভারত- 

স্থান থেকে লক্ষাধিক সাধুব্রাঙ্ছণের 
সমাবেশ করান তাঁর উল্লেখযোগ্য কশীর্ত। তানি 

[ ৩৮৭ ] মদন বল্দ্যোপাধ্যায় 

শ্রীরামকৃফদেব ও সারদামাণ দেবীর ভন্ত ছিলেন এবং 
তাঁদের আর্ক অভাব-অনটন যাতে না ঘটে তার 
প্রতি সদাসতর্ক থাকতেন । রামকৃফদেবের জর্গীবিতা- 
বস্থায়ই তাঁর মৃত্যু হয়। [৩] 

মথরামোহন চক্রবতশী (১২৭৫ - ১৪,৮,.১৩৪৯ 
ব.) ঢাকা । বি.এ. পাশ করে কিছুকাল শিক্ষকতার 
পর ১৩০৮ ব. ঢাকা শান্ত ওষধালয় প্রাতষ্ঠা করে 
আয়্বেদীয় ওষধ প্রস্তুতের ব্যবস্বা করেন। তান 
নিয়ামতভাবে আয়ের কতকাংশ দান করতেন। [6] 

মথরেশ (১৮শ শতাব্দী) গাাঁপ্তপাড়া--হুগলশ। 
নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই সভাকাঁৰ হেয়ালি- 
পূর্ণ শ্লোক আবাম্ত করে একজন 'দাশ্বিজয়শ 
পণ্ডিতকে পরাজিত করেন এবং মহারাজ কর্তৃক 
তান 'মহাকাঁব' উপাঁধ-ভঁষত হন। [২৬] 

মদন দত্ত। যশোহররাজ প্রতাপাঁদত্যের ঢালশ 
বাহনশর সেনানায়ক ও মাতলা নদীর নৌবহরের 
অধ্যক্ষ ছিলেন। 'তাঁন আ'দগঞ্গার তশরবত প্রাসম্থ 
কায়স্থসমাজ-স্থান মহিমনগরের দুই ক্লোশ উত্তরে 
বিস্তীর্ণ জঙ্গলাকপর্ণ ভূভাগ হাসিল করে গড়ঘেরা 
প্রাসাদ 'ির্মাণ করেন এবং সমগ্র দাক্ষণ অণ্চলের 
উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। যশোহর ও নবদ্বীপ 
থেকে দাক্ষিণাত্য শ্রেণীর পাণ্ডিত ব্রাহ্মণ এবং ফাঁরিদ- 
পুরের কোটালিপাড়া থেকে পাশ্চাত্য বোঁদক শ্রেণ?র 
ব্রাহ্ষণদের এনে এঁ জনপদে প্রাতন্ঠিত করেন। তিনি 
এবং তাঁর বংশধরগণ যে অণ্চলে বাস করতেন চাঁষ্বশ 
পরগনার সেই অণ্চল আজও রাজপূর বলে পার- 
চিত। সংস্কৃতচচ্চর জন্য অণ্চলাটর নাম হয়োছল 
“দক্ষিণের নবদ্বীপ” । স্বহস্তে ভালুক মেরে 'তাঁন 
প্রতাপাদত্যের কাছ থেকে মল্ল' উপাধ পান। পরে 
রায় উপাধি নিয়ে ভূস্বামী হন। তাঁর বংশধরগণ 
ঢাকার নবাব-দরবার থেকে প্রায় চৌধুরী” উপাধি 
লাভ করে। 'হিন্দ-মুসলমান-নারবশেষে সকলের 
শ্রদ্ধের মোবারক গাজী খাঁ তাঁকে একবার বিপদ" 
মুস্ত করায় 'তাঁন কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বাঁশড়ার জঙ্গল 
হাসিল করে বড় গাজশ খাঁকে একটি মসাঁজদ নির্মাণ 
করে দেন। ক্যানং অণ্চলের সৌঁটই বিখ্যাত ঘঠটয়ারশ 
শরীফ । শরশফের ব্যয়নির্বাহের জন্য তিনি বহু 
শত বিঘা পশরোন্তর সম্পর্তি দান করেন। 1২] 

মদন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২৩ - ২৩.১১,১৯৬৪)। 
ছান্তাব্থাতেই রাজনশীতিতে অংশ নেন। ১৯৪২ 
খুখ, “ভারত-ছাড়” আন্দোলনে যোগ দয়ে দশর্ঘ" 
কাল কারাবরণ করেন। 'াঙ্গোয়' ও সাপ্তাহিক 
'্বতল্ন' পন্রিকার সম্পাদক ও পারচালক 'ছিলেন। 
রচিত গ্রন্থ : শনপাতনে সিদ্ধ”? “পরব? 'অল্ত- 
রীপ” এপ্টনণ ফিরিজ্গা” 'বাসকসজ্জা' প্রভতি। 
[৪,১৯৭] 



জদন জান্টার 

মদন জান্টার। উনাবংশ শতাব্দীতে যেসব ব্যান্ত 
যাল্াসাহিত্যের পারপনান্টির জন্য এবং স্ব স্ব পালার 
শ্রীবৃদ্ধিকল্পে গ্রন্থ রচনা করেন মদন মাস্টার তাঁদের 
অন্যতম। তিনি বহু যালার পালা রচনা করেন। 
তাঁর সময়ে বান্রাগানের বহু সংস্কার সাধিত হয়। 
ফরাসডাঞ্গায় তাঁর দল ছিল । তাঁর মৃত্যুর পর বউ 
মাম্টার নামে তাঁর দল চালিত হয়োছল। [২,২৫] 

মদনমোহন তক্ণলঞ্কার (১৮১৭ - ৯*৩,১৮৬৮) 
দবক্বগ্রাম- নদীয়া । রামধন চট্রোপাধ্যায়। সংস্কৃত 
কলেজের ছান্র এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সতীর্থ 
ছিলেন। অসাধারণ কাঁবত্বশান্তর জন্য সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যাপকমন্ডলশ তাঁকে কাব্যরত্নাকর' 
উপাঁধ দেন ও পরে বন্ধুবর্গ তাঁকে 'তর্কালত্কার, 
উপাধ-ভঁষত করেন। ছাত্রাবস্থায়ই 'রসতরাঁঙ্গণ”” 
ও 'বাসবদত্তা, নামে কাব্যগ্রন্থ রচনা করোছলেন। 
[হল্দু কলেজের পাঠ শেষ করে প্রথমে 'হন্দ; কলেজ 
সংশ্লিষ্ট পাঠশালায়, পরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে 
ও কৃঞঃনগর কলেজে শিক্ষকতা করেন। ১৮৪৬ খুব. 

, সংস্কৃত কলেজে সাহত্যশ্রেণীর অধ্যাপক 'নিয্দ্ত 
হন। নভেম্বর ১৮৫০ খডী. কলেজ ত্যাগ করে 
মুর্শিদাবাদের জজ-পশ্ডিতের পদলাভ করেন এবং 
ভিসেম্বর ১৮৫৫ খুশি. ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে 
উন্নীত হন। কাঁলকাতায় “সংস্কৃতযল্ম” নামে মনদ্রা- 
যন্ স্থাপন করে অনেকগাল প্রাচীন বাংলা ও 
সংক্কৃত গ্রস্থ সম্পাদনা করে মদ্রত করেন। বাঙলা- 
দেশে স্ত্ীশিক্ষাপ্রসারের উদ্দেশ্যে ৭.৫.১৮৪৯ খুশি. 
বেথুন কর্তৃক হিন্দ ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে 
কন্যা ভূবনমালা ও কুল্দনমালাকে তিনি এঁ স্কুলে 
ভার্ত করোছিলেন। এর আগে মেয়েদের প্রকাশ্য 
বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের যথেস্ট বাধা 'ছিল। 'তাঁন 
নিজে 'বিনা বেতনে প্রাতাঁদন এই 'বদ্যালয়ে বাঁলিকা- 
দের শিক্ষা দিতেন। শশশু শিক্ষা" (তন ভাগ) 
রচনা করে তাদের পাঠ্যপুস্তকের অভাবও কিছুটা 
মোচন করেছিলেন । 'সর্বশুভকরণ' পাত্রকার 'ম্বতীয় 
সংখ্যায় ৫৯৮৫০) তান স্রশীশিক্ষার পক্ষে একটি 
০1 দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। কান্দীতে 
থাকা কালে ওলাউঠা রোগে মারা যান। [৩,৭, 
৮,২৫,২৬] 

মদনমোহন ভোকষিক আনু. ১৮৮৪ - ২৭১১, 
৯৯৫৫) ভুমাঁন--ফাকা। কৈলাসচন্দ্র। ১৯০৫ খুশি, 
“অনুশীলন সাঁমাতি'তে যোগ দেন। ১৯১৯৩ খুশী, 
যখন পুলিস তাঁকে প্রথম গ্রেপ্তার করে তখন তান 
ঢাকা মোডকাল বিদ্যালয়ের ফাইনাল ইয়ারের ছাল । 
প্রমাথাভাবে পুলিস মামলা তুলে 'নলে তান আত্ম- 
গোপন করেন? ১৯১৪ খুশি, অসস্থ অবস্থায় 
গ্রেপ্তার হন ও "দ্বিতীয় বারশাল যড়যন্ত মামলায় 

[৩৮৮ ] অধ শব 

১০ বছরের জ্বীপাল্তর দণ্ড হয়। আন্দামানে থাকা 
কালে তাঁর ওপর অকথ্য অত্যাচার চালানো হয়োছিল। 
মান্তর পরেও বরাবর িগ্লবীদের সান্লধ্যে কাটান। 
দেশবিভাগ্গের পর রাজনীতি থেকে অবসর নয 
স্বগ্রামে ফিরে যান। [৯৭] 

মদনমোহন রায় (-জুন ১৯৩২) শ্রীহট্র। 
আইন-অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কারারুদ্ধ 
হন। গৌহাঁট জেলে তাঁর মততযু হয়। 1৪২] 

মধ; কান। দু. মধুসূদন কিন্বর। 
মধ্য বস (১২.২.১৯০০- ২৫,৯.১৯৬৯) 

কাঁলকাতা । 'শিতা "বিখ্যাত ভূতত্বীবদ প্রমথনাথ। 
প্রখ্যাত চলচ্চিন্ত্র-ীশল্পশ ও নাট্যপ্রযোজক মধু বসর 
আসল নাম সুকুমার । শান্তিনিকেতন ও কলিকাতা 
[বিদ্যাসাগর কলেজে পড়াশুনা করেছেন । 'ব.এস-স. 
পাশ করে ১৯২৪ খী, চলাচ্চব্-জগতে প্রবেশ 
করেন। বিজ্ঞানের ছার হয়েও গান, আঁভিনয়, খেলা- 
ধূলা প্রভীতি ভালবাসতেন। 'তানিই প্রথম সম্ভ্রান্ত 
ও শিক্ষিত যুবক-যুবতাঁদের নিয়ে 'ক্যালকাটা আর্ট 
প্লেয়ার” নামে নাট্যসংস্থা (১৯২৮) গঠন করে 
“দালিয়া' “আলিবাবা”, পবদয্যৎপর্ণ”, প্বরে বাইরে, 
প্রভীত নাটক আভনয় করেন। ১৯২৬ খুশী. বিলাতে 
গিয়ে ক্যামেরার কাজ শেখেন এবং আলফ্রেড 'হচ- 
ককের সঞ্চো কিছুকাল কাজ করার পর দেশে ফিরে 
রবীল্দ্রনাথের ণগাঁরবালা” ছবি ধেনর্বাক) করেন। 
পাঁরচালক 'হসাবে জনাপ্রয়তা ও প্রাতিষ্ঠা পান 
“আলিবাবা ছাব করার পর। এই ছাঁবর প্রধান দশট 
ভূমিকায় তান এবং তাঁর স্পী নত্যাশিজ্পণ সাধনা 
বস্ অভিনয় করেন। বিভিন্ন ভাষায় প্রায় ৩০ 
ছবি পাঁরচালনা করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখষোগ্য : 
“সোলমা' উের্দ), "মাইকেল মধুসূদন+, "শেষের 
কাঁবতা”, “আিবাবা” ও 'মহাকাঁব 'শিরিশচন্দ্রু । তাঁর 
পারচালিত শেষ ছঁব বীরে্বর বিবেকানন্দ, 
(৯৯৬৪)। শেষ-জশবনে 'সনেমা কর্মী ও কলা- 
কুশলশদের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে নেতৃত্ব 
দিয়েছেন । কোর্ট ভ্যান্সার, নামে রাজনতঁকশ ছবির 
ইংরেজী সংস্করণ--যা ভারতের বাইরেও ১৯৪১) 
প্রদর্শিত হয়__সম্ভবত সোঁটও মধু বসুই পার- 
চালনা করেছিলেন। “আমার জশবনশ' নামে তাঁর 
আত্মজীবনী ১৯৬৭ খা, পুস্তকাকারে প্রকাশিত 
হয়। বিখ্যাত সাহণত্যিক ও 'সাঁভাঁলয়ান রমেশচন্দ্ 
দন্ত তাঁর মাতামহ। [৩১১৭] 

জধ্ শীল (১৯০১ ?- ৩.৪.১৯৬৯)। ১৯২৪ 
খ.. বিশ্বাবদ্যালয় থেকে 
প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৩১ খখ. প্রথম 
ভারতদয় হিসাবে সবাক চিন্রষন্ত্র স্থাপন করেন। 
১৯৩৪ খুস, ইশ্ডি্ান ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিজ সংস্থায় 
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যোগ দেন। ১৯৩৬ খন্রী, নিজস্ব পদ্ধাতিতে 'মান্ত- 
সনান' চিত্রে বি-রেকার্ডভং এবং স্লে-ব্যাক পদ্ধাতর 
উন্নাত করেন। তান ডাবং-এ ব্যবহারের উপযোগণ 
ক্কীপ্টোগ্রাফ' যল্তের আবজ্কারক। ১৯৫২ খপ, 
ধরটিশ ইনৃস্টটিউট অফ রোডিও ইঙজনীয়াস” 
সংস্থার ফেলো হন। তাঁর উদ্ভাবিত স্কীপৃটোগ্রাফ 

যল্রের সাহায্যেই শবদ্যাসাগর” ছাঁবাটি 'হন্দীতে 
ডাবিং করা হয়। [১৬] 

মধুসূদন [কিল্নর (১২২০ - ১২৭৫ ব.) উলু- 
[সয়া--যশোহর। তিলকচন্দ্ু। মধু কান নামে সমাঁধক 
প্রাসদ্ধ। ঢপ গানের কবি ও গারক। মধুসূদন 
বালো লেখাপড়া বিশেষ করতে পারেন 'নি। শোনা 
যায়, তান বাংলা পড়তে পারতেন কিন্তু লিখতে 
পারতেন না। কিন্তু তাঁর রাঁচত গানে শুধু সংস্কৃত- 
মূলক শব্দাবন্যাসই নয়, উৎকৃষ্ট উপমা এবং অনু- 
প্রাস-বমকের প্রাচুর্য রয়েছে। তান মুখে মুখে 
গীত রচনা করতেন, অন্যে লিখতেন। প্রথমাঁদকে 

নি। ঢাকায় ছোট খাঁ এবং বড় খাঁর কাছে রাগ- 
রাঁগণী ও খেয়াল এবং যশোহর রায় খাঁদিয়ার 
রাধামোহন বাউলের কাছে ঢপ গান শেখেন। তাঁর 
রাঁচত গানগুঁল নিয়ে ১২৯৮ ব. প্রসন্নকুমার দত্ত 
'অক্তুর সংবাদ", “কলঙ্কভঞ্জন', 'মাথুর' ও প্রভাস, 
নামে চারাঁট পালাগ্রন্থ প্রকাশ করেন। মধুসদনের 
নিজের পালাগানের দল ছিল। গানের শেষে তিনি 
ভিতা দিতেন “সদন । ঢপ ছাড়া তাঁর অন্য গানও 
প্রচলিত ছিল। কাশিমবাজার রাজবাঁড়তে গান করতে 
যাবার পথে কৃষ্ণনগরে মৃত্যু । [৩,২০১২৫,২৬] 

মধুসূদন গুপ্ত (১৮০০ - ১৮,১১,১৮৬৬) 
-হগলশ। বলরাম। ১৮৩৪-৩৫ খন, 

কলিকাতা মোঁডক্যাল কলেজ স্থাঁপত হবার পর 
সেখানে ডান্তারী শিক্ষার্থীদের আযানাটীম শিক্ষার 
জন্য শব-ব্যবচ্ছেদ করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু তখন- 
কার সমাজের কুসংস্কারহেতু সমাজে পাঁতত বা 
একঘ'রে হবার ভয়ে প্রথম প্রথম কোন ছান্রই একাজে 
অগ্রসর হতে রাজী হতেন না। এই সঞ্কটে মধু- 
সদন গুপ্তই একমান ব্যান্ত 'যান সমাজের শাসন- 
ভয় ও মনের সংশয় অগ্রাহ্য করে একাজে অন্রণণ 
হন এবং মড়া কেটে অসম-সাহসের পারিচয় দেন 
(১৮৩৬)। প্রথম মড়া-কাটা-_এই বশেষ উপলক্ষে 
সোঁদন কেল্লা থেকে তোপধহান করে তাঁকে আঁভ- 
নাষ্দত করা হয়েছিল। তাঁর মত্যুতে ২২*৯১. 
১৮৫৬ খত, সম্বাদ ভাস্কর" পীন্রকায় লেখা হয়- 
'মধ্স্নবাব্ এতদ্দেশশয় ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা ব্যবঙ্গায়- 
গণেক আদি পুরুষ ছিলেন 1...মোডকেল কলেজে 
প্রাবষ্ট হইয়া 'হন্দু জাতির মধ্যে সর্বান্পে মৃতদেহ 

[ ৩৮৯ ] মধংস দন দত 

ব্যবচ্ছেদ কার্ষে প্রবৃত্ত হন,...এ বাবুই জেন্যান্যকে) 
[শক্ষাদান কাঁরয়াছেন,...স্বজাতীক্স বৈদ্যক বিদ্যায় 
এবং ইংরেজী চিকিৎসাবিদ্যায় সংপ্রাতাষ্ঠত হইয়া- 
ছেন'। সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যকশ্রেখীর ছাত্র থাকা 
সত্বেও তান ১৮৩০ খখ, খাদরাম 'বশারদের 
স্থলে অধ্যাপক 'নিষ্ুস্ত হলে ছাদের মধ্যে চাঞ্চল্যের 
সৃষ্টি হয়োছল। কাঁলকাতা মৌঁডক্যাল কলেজ প্রাতি- 
ম্ঠিত হলে ১৯৮৩৫ খুস. সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যক 
শ্রেণী লোপ পায় ও মধুস্দন মোঁডক্যাল কলেজের 
সহকারী 'শক্ষক নিযুন্ত হন। মোডক্যাল কলেজের 
ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষক মধুসূদন পাশ্চাত্য চাকৎসা- 
শাস্তের বাভিল্ন বিষয় অধ্ায়ন করেন এবং কলেজের 
শেষ পরণক্ষায় কাঁতিত্বের সঞ্গে উত্তীর্ণ হন 
(১৮৪০)। ১৮৪৮ খু. তান প্রথম শ্রেণীর সাব- 
আযাসস্ট্যান্ট সাজেনি পদ লাভ করেন । তাঁর বাংলায় 
অনাঁদত গ্রল্থ : "লন্ডন ফার্মাকো পিয়া ও “এনা 
টোমী অর্থাৎ শারণরাবিদ্যা'। এছাড়া তান হপারের 
18000170196 ৬০০-01608010) গ্রল্থাট সংস্কৃত 

ভাষায় অনুবাদ করেন। [৩,১৬,৬৪] 
অধস্দন দত্ত ৯ (২৫.১,১৮২৪ - ২৯,৬*১৮৭৩) 

সাগরদাঁড়ী- যশোহর। রাজনারায়ণ। 'পতা কাঁল- 
কাতার সদর দেওয়ান আদালতের প্রাতষ্ঠাপন্ন 
উাঁকল ছিলেন। গ্রামে মাতা জাহনবী দেবীর তত্বা- 
বধানে শৈশবে মধুসূদনের শিক্ষারদ্ভ হয়। সাত 
বছর বয়সে কলিকাতায় আসেন। এখানে প্রথমে 
দু'বছর খাদরপুর স্কুলে পড়বার পর ১৮৩৩ খশ 
হন্দু কলেজের জুনিয়র ডিপার্টমেন্টের সর্বানদ্ন 
শ্রেণীতে ভার্ত হন। ১৮৩৪ খী, কলেজের পুর- 
স্কার বিতরণধ সভায় ইংরেজণী 'নাট্য-বিষয়ক প্রস্তাব 
আবাত্ত করেন। হিন্দু কলেজে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, 
রাজেন্দ্রলাল মনন, রাজনারায়ণ বসু, গৌরদাস বসাক 
প্রমুথ তাঁর সহ'পাঠী থাকলেও মধুসূদন “উজ্জবলতম 
জ্যোতজ্ক' ব'লে গণ্য ছিলেন। কলেজের পরণক্ষার 
বাত পেতেন। নারীশিক্ষা-বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে 
স্বর্ণপদক পেয়োছলেন। হিন্দ কলেজে পড়ার 
সময়ে তাঁর রচিত কবিতা 'জ্ঞানান্বেষণ', 4850891 
995০62101, 41051219 €1591067 0০91055 
[10৩2 9229166) 2461515 810550, 

4097750 প্রভাতি পন্িকায় প্রকাশিত হত। তরুণ 
বয়স থেকেই বিলাত যাবার স্বপ্ন দেখতেন একং 
[বিশ্বাস ছিল, 'িবলাত গেলেই তিনি বড় কাব হতে 
পারবেন। এই সময়ে তাঁর পিতা তাঁর বিবাহের জন্য 
উদ্যোগী হন। মধুস্দন এই বিবাহ এড়াবার জন্য 
এবং ধিবলাত বাবার সংযোগ পাওয়ার জন্য হল্দু 
কলেজ ত্যাগ করে ১৯.২.১৮৪৩ খুশি, খংশষ্টধর্ম 
গ্রহণ করেন। এইদিন হেখেকে তাঁর নামের আগে 
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'মাইকেল' শব্দাট যুক্ত হয়। ধর্মান্তরের প্রায় দু'বছর 
পরে বিশপ্্স্ কলেজে ভার্ত হন। এরপর তিন 
বছর গ্রীক, ল্যাটিন এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য 
অধ্যয়ন করেন। ১৮৪৭ খশ., পিতা অর্থসাহাষ্য 
বন্ধ করলে 'বিশপৃস্ কলেজ ছাড়তে বাধ্য হন। 
১৮৪৮ খঃী. গোড়ার দিকে মাদ্রাজে গিয়ে ৯৮৫৬ 
খু, পর্যল্তি কাটান । সেখানে প্রথমে "মাদ্রাজ মেল 
অরফ্যান আযসাইলাম” বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। 
১৮৫২ - ১৮৫৬ খুশী, পনস্তি 'িতনি মাদ্রাজ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের সঙ্গো যাস্ত বিদ্যালয় বিভাগের দ্বিতীয় 
শিক্ষক 'ছিলেন। মাদ্রাজ প্রবাসকালেই 1তাঁন সাংবাঁদক 
ও কাব 'হসাবে সামাঁজক প্রাতঘ্ঠা লাভ করেন। 
এখানে 050155 0110115007 220. 039175791 
(০1010201916, 40260960107 প্রভাতি পন্রিকার 
সঙ্গে য্ন্ত এবং ১০6০৪৫০ পাত্রকার সহ- 
সম্পাদক 'ছলেন। একসময়ে তান 42005785000, 
ও 43100 01070171015" পণ্রিকা দুগটর সম্পাদকও 
হয়েছিলেন। মাদ্রাজে থাকা কালে €71030085 86- 
7০910) ছদ্মনামে 41105 09700৬৩ 18015" এবং 
০৬৫510159 0£ 0৩ 7১৪৪৮ গ্রন্থ দুপট প্রকাশ করেন। 

এইসময় কলিকাতার গুণগ্রাহশী বন্ধুরা মধূসৃদনকে 
মাতৃভাষায় লেখার জন্য তাগিদ দেন। মধুসূদনের 
প্রথম ও দ্বিতীয় বিবাহ মাদ্রাজেই ঘটে যথাক্রমে 
রেবেকা ও হেনারয়েটার সঙ্গে । পিতার মৃত্যুসংবাদ 
পেয়ে ফেব্রুয়ারী ১৮৫৬ খুশী, পত্ী হেনারয়েটার 
সঙ্গে কলিকাতায় আসেন। এখানে প্রথমে পুলস- 
ফোটে'র কেরানশ ও পরে 'দ্বভাষকের পদ পান। 
এই সময় মধ্সূদন প্রবন্ধ রচনা করেও অর্থোপার্জন 
করতেন। ১৮৬২ খখ, কিছাাীদন তানি 43100০০ 
চ900০৮ পান্িকা সম্পাদনা করেন। মধুসূদনের 
জীবনের এই পর্ব সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল । ১৮৫৮ 
খটী. 'রদ্কাবলশ”' নাটকের ইংরেজশ অনুবাদ করতে 
গিয়ে বেলগাছিয়া রঙমণ্টের সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠতা হয়। 
তারপর একে একে 'শার্মম্ঠা'১ 'একেই ফি বলে 

ক্রমে '্রজাগ্গনা কাব্য", 'মেঘনাদবধ কাব্য ও 'বীরা- 
গানা কাব্য রচনা করেন এবং দশনবম্ধৃ মিত্রের 
মীলদরপণ” ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। ১৮৬০ 
খন. জ্ঞাতিদের বির্ম্ধে মামলা করে 'পিতৃসম্পান্ত 
ফিরে পান। এইসময় ৯.৬.১৮৬২ খঃখ. ব্যারস্টার 
পড়বার জন্য বিলাত যান। ২ মে ১৮৬৩ খপ, 

[ ৯০ ] মধংলঘন সরস্বতা 

যান্ন করেন। এই বছরেরই মাঝামাঝ মধসুদন 
সপরিবারে ফ্রান্সে যান। এই সময় তিনি শোচনায় 
আর্ক বিপর্যয়ে পড়েন। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় 
তাঁকে আঁর্থক সাহায্য 'দিয়ে বিপল্মুস্ত করেন। ১৭ 
নভেম্বর ১৮৬৫ খঃশ, তান ব্যারস্টার হন। ইউ- 
রোপ-প্রবাসে থাকা কালে ইংরেজী সনেট-এর অনূ- 
সরণে বাংলায় চতুর্দশপদশ কবিতা" রচনা করেন। 
& জানুয়ারী ১৮৬৭ খী, ভারতে ফেরেন এবং 
বহন বাধা-বিপাত্তর পর কলিকাতা হাইকোর্টে যোগ 
দেন। যথেম্ট অর্থাগম শুরু হলেও ব্যয়বাহূল্যের 
জন্য খণগ্রস্ত হয়ে ব্যারস্টারি ত্যাগ করে একাধক 
চাকার গ্রহণ করেন। পাঁরশেষে অসস্থ হয়ে কিছু- 
'দিন উত্তরপাড়ার জমিদারদের লাইব্রেরী গৃহে বাস 
করেন। কিন্তু রোগের উপশম না হওয়ায় অসস্থা 

বাড়তে আসেন। এখানেই ২৬ জুন ১৮৭৩ খু. 
হেনরিয়েটা মারা যান। মধুস্দনকে এর আগেই 
মৃমূর্ষ অবস্থায় জেনারেল হাসপাতালে ভার্ত করা 
হয়েছিল। হেনারয়েটার মৃত্যুর ঠিক 'তিনাঁদন পরে 
বঙ্গের এই মহস্তম কবি কপর্দকহশন অবস্থায় 
জেনারেল হাসপাতালে মারা যান। কাঁবর গ্রল্থাকারে 
প্রকাঁশত বাংলা রচনার সংখ্যা ১২ ও ইংরেজী 
গ্রন্থের সংখ্যা &। এই মহাকবির সাধনায় বাংলা 
কাব্য-সাহত্যে নবযুগ প্রাতিষ্ঠিত হয়। [৭,৮,২৫, 
২৬,১১৩] 

মধ;সদন দত্ত ১ (?- ২২.৪,১৯৩০) বিদ্রাম 
চট্রগ্রাম । মণীন্দ্রকুমার। ডেপুটি পাঁরবারের ছেলে। 
সারোয়াতলী গ্রাম্য স্কুলের ছান্র রামকৃষ্ণ 'বশ্বাস 
তাঁরই প্রেরণায় গুস্ত বপ্লব দলে যোগ দেন। 
১৯২৪ খ্ী, থেকে নেতারা জেলে গেলে তান 
স্কুলে স্কুলে 'বিপ্লবের মন্ত্র প্রচার করতেন। তখন 
বাঁড় থেকে জোর করে জামশেদপূর পাঠালে 'তাঁন 
সেখানে চাকার করে পার্টিকে অর্থসাহায্য করেন। 
বাঁড় থেকেও অর্থ-অলগ্কারাঁদ এনে দলের হাতে 
দয়োছলেন। ১৮ এাপ্রল ১৯৩০ খুখ. চট্রগ্রাম 
অস্ত্রাগার আক্রমণে অংশ নেন। ২২ শ্রোপ্রল তারখে 
সঞ্ঘটত জালালাবাদের পাহাড়ের যুদ্ধে বিজয়ী 
বাহিনীর 'তাঁন অন্যতম শহীদ । [৪২১৯৬] 

অধলূদল ভট্টাচার্য (১৯শ শতাব্দী? )। বিষ 
পুরের আদি সেতারণ। 'বখ্যাত সঙ্গাশতজ্ঞ যদূভট 
তাঁর পূত্র। পণ্তকোটের রাজা নীলমাণি সিংহ ও 
বিফুপুরের গণেশ ভট্টাচার্য তাঁর কাছে সেতার 
শেখেনা ১০৬] 

অধসূদন সরস্বতী (১৫২৫ - ১৬৩২) উলাসিক্লা 
-ফাঁরদপুর | প্রমদা পুরন্দক্লাচার্য । কবি পিতা রাজা 
কন্দর্পনারায়ণের সভাসদ- দছিলেন। শৈশবে পিতার 



মধ্সূদন স্মৃতিরত্ 

কাছে শক্ষালাভ করেন। কৈশোরে বৈরাগ্যের উদয় 
হয়। নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের কাছে শাস্রজ্ঞান লাভের 
আশায় আসেন। তখন মহাপ্রভু নশলাচলের পথে। 
নথুরানাথের কাছে ন্যায়শাস্তে ব্যাৎপাত্ত অর্জন 
করেন। তারপর বান্ষাণসশ যান এবং দ্বৈত ও অদ্বৈত- 
বাদের বিখ্যাত পাণ্ডিতদের কাছে অধ্যয়ন করেন। 
আচার্য রামতীর্ঘের কাছে বেদান্ত শেখেন। এইখানেই 
নহাপ্রভূ-প্রবার্তত দ্বৈতবাদ থেকে শঙ্করাচার্যের 
অন্বৈতবাদে তাঁর 'বশ*বাস ও উপলাষ্ধ হয়। দীর্ঘ 
পারশ্রমে 'অদ্বৈতাঁসাদ্ধ' গ্রন্থ রচনা করেন। এটিই 
তাঁর শ্রেন্ত রচনাকশীর্ত। এরপর বশ্বেশবর সর- 
স্বতীর কাছে সন্ব্যাস-দীক্ষার জন্য গেলে- তাঁর 
অনুরোধে গীতার টীকা প্রণয়ন করেন। সন্ব্যাসে 
দশক্ষা নিয়ে 'সরস্বতী” উপাঁধ পান। কাঁথত আছে, 
তান দিল্লীর সম্রাট আকবরের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে- 
ছিলেন। বারাণসীতে বাসকালে বহু ছাত্রকে শিক্ষা- 
দান করেন। শদল্শর রাজসভায় যথেষ্ট প্রাতপাত্ত 
থাকার ফলে আত্মরক্ষার্থে সম্ব্যাসীঁদের স্ব বাবহারের 
অনুমতিলাভে সমর্থ হন। শঙ্করাচার্যসম্ট সন্ন্যাস 
সম্প্রদায়ের সংস্কার সাধন করেন । শেষ-জীবনে নব- 
দ্বীপে প্রত্যাগমন করলে অদ্বৈতবাদের আঁদ্বতীয় 
পণ্ডিত হিসাবে নবদ্বীপের বিশিষ্ট 'বদ্বজ্জন দ্বারা 
সংবার্ধত হন। মায়াপুরীতে যোগ-সমাধিস্থ অবস্থায় 
মারা যান। তরি রাঁচিত "ভক্তি রসায়ন', শঁসদ্ধাল্ত- 
বিন্দু”, “মাহিম্নঃস্তোন্র” টীকা বিখ্যাত । [২,৩,৩৯] 

মধ্যসৃূদন স্মৃতিরত্, মহাসহোপাধ্যায় ১২৩৯ - 
১৩০৭ ব.) নবদ্বীপ] শ্রীরাম 'শিরোমাঁণ। বারেন্দ্র- 
শ্রেণীর ব্রাহ্গণ। শিক্ষাজীবন নবদ্বীপেই কাটে। 
নায়শাস্ত অধ্যয়ন করে ন্যায়রর' উপাঁধ পান। 
পরে বিখ্যাত স্মার্তপাঁণ্ডত রামলোচন ন্যায়ভূষণের 
কাছে নব্যস্মাতি পাঠ করে '্মতিরত্ব' উপাধি লাভ 
করেন। কয়েক বছর নবদ্বীপে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যা- 
পনার পর কাঁলকাতা সংস্কৃত কলেজের স্মাতর 
অধ্যাপক হন । 'তাঁন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বিধবা- 
(ববাহ-প্রচলন-প্রচেষ্টার প্রাতবাদে শবধবা-বিবাহ- 
প্রাতিবাদ' ও ব্জনাথ 'বিদ্যারতর-রাঁচিত “চৈতন্যচন্দ্রোদয়? 
পুস্তকের প্রাতিবাদে “চৈতনাচন্দ্রোদয়ান্কপ্রকাশ' নামে 
পুস্তক রচনা করেন। উভয় পুস্তকেই তাঁর সগভনর 
জ্ঞান ও 'বিদ্যাবন্তার পাঁরচয় পাওয়া যায়। এছাড়া 
তরি প্রণশত “একাদশশতত্', 'মলমাসতত্', শতাখি- 
তত্ত* 'দত্তকচান্দ্রকা', প্প্রায়শ্চিন্তাববেক' প্রভৃতি 
স্মৃতিগ্রল্থের সানুবাদ টপকা ও খান্বেদীয় সন্ধ্যা- 
প্রয়োগের টকা বিশেষ প্রাসম্ধ। ১৮৯৫ খুশী. তান 
মহামহোপাধ্যায়। উপাধি পান। মহামহোপাধ্যায় 
ভুবনমোহন বিদ্যারয় তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর এবং মহা- 
মহোপাধ্যায় চণ্ডচরণ স্মৃতিদ্ভৃষণ তাঁর ছাতা [১৩০] 

[ ৩৯২] মলোনোহন গঞ্যোপাধ্যার 

মনা সর্দার (১৮শ শতাব্দী)। হাজং-নায়ক মনা 
সর্দার ময়মনাসংহের হাতশখেদা বিদ্রোহের নেতৃত্ব 
করেন। জমিদাররা কোন প্রকারে তাঁকে আটক করে 

বন্য হাতীর পায়ের তলায় ফেলে হত্যা করে। [৫৬] 
মনীষী দে (১৩১২-১৬.১০,১৩৭২ ব.)। 

“শজ্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের দিকপাল শিষ্যগণের 
অনাতম। তাঁর শিল্পকর্ম রাঁসকসমাজে যথেন্ট সমা- 
দর লাভ করোছিল। 'শম্পী মুকুল দে ও লোখকা 
রাণী চন্দের তিন সহোদর । [8] 

গনুঅর বা মনৌর। পাঁরচয় অজ্ঞাত । গুর্-- 
আএনাদ্দন। তাঁর রাঁচত কয়েকটি পদ "ভারতবর্ষ" 

ও 'সামমলন' পান্রকায় প্রকাশত হয়। বৈষব পদাবলশ 
ঢঙে তাঁর রচিত একটি পদ : 'আজ সই কি দোখন: 
স্বপনে । [৭৭] 

মনোজ কাহালশ (১৯০৫ - ২২.২.১৯৭১) 
ভোলা-_বাঁরশাল। যোগেন্দ্রকুমার ৷ বলবা যুগান্তর 
দলের ধবাশিস্ট সভ্য ছিলেন। ১৯২৪ থর, ঢাকা 
ন্যাশনাল কলেজ থেকে 'ব.এ. পাশ করেন। তার 
আগেই ১৯২১ খী, তিনি অসহযোগ আন্দোলনে 
যোগদান করোছলেন। ১৯৩০ খটী. চট্টগ্রাম অস্ত্রা- 
গার ল্ণ্ঠনের অব্বাহত পরে মেছুয়াবাজার বোমার 
মামলায় ধৃত হন। বিচারে ম্যান্তলাভের পর অন্ত" 
রীণাবদ্ধ হয়ে দীর্ঘকাল প্রোসডেন্সণ জেল, বকসা 
ও দেউলণ ক্যাম্পে কাটান। ১৯৩৮ খ;স. মস্তি 
পান। ১৯৪২ খর. “ভারত-ছাড়” আন্দোলনে পন” 
রায় গ্রেপ্তার হয়ে কারারুদ্ধ হন। ১৯৪৬ খ্ঃ. 
কারাম্যান্তর পর গঠনমূলক কাজে আত্মানয়োগ 
করেন। 1১৪৯] 

মনোজমোহন দাশ (2-৮.১,১৯৩৯) মাছ” 
ফরিদপুর । ১৯৩০ খু. আইন অগান্য আন্দোলনে 
অংশগ্রহণ করায় কারারুদ্ধ হন। বন্দী অবস্থায় 
কাঁলকাতা প্রোসিডেন্সী জেলে মারা যান। [৪২] 

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় নেভেম্বর ১৮৮৯" 
১৩.১.১৯ ২৬) হালিশহর- চাব্বশ পরগনা । নগেন্ছু- 
নাথ। বিখ্যাত স্থাপত্যবিদ, হঞ্জনীয়ার ও পণশ্ডিত। 
এম.এ. ও বই, পাশ করে তান প্রথমে মার্টিন 
কোম্পানতে ও পরে কাঁলকাতা পুরসভার নানা 
উচ্চপদে কর্ম করেন। পেশায় পৃরাঁবদ মনোমোহন 
প্রাচশন ভারতশয় ইতিহাস ও প্রত্ততত্ব বিষয়ে ইংরেজশ 
ও বাংলায় বহঢ গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও গ্রম্থ রচনা 
করে বিদ্বংসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। কাঁলকাতার 
জাতণয় শিক্ষা-পাঁরষত, মহাবোঁধি সোসাইটি, বঙ্গীয় 
সাহিত্য পাঁরবদ-, এশিয়াটিক সোসাইটি প্রভাতি 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্পো তাঁর ঘাঁনষ্ঠ সংযোগ ছিল । কি- 
কাতার কলেজ স্কোয়ার-এর মহাবোধি সোসাইটির 
ভবনাঁটি তাঁর পাঁরকঙ্পনা অনুযায়শ নার্মত হয়। 
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[শিল্পের ভূমিকা”, 'ডীঁড়ফ্যার দেবদেউল', “বাংলার 
নবজাগরণের স্বাক্ষর, “ববেকানন্দ-জীবন ও 
জিজ্ঞাসা, প্রভৃতি । এছাড়াও বিজ্ঞান, সাহত্য, ভ্রমণ 
এবং মানব-বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর বহু মূল্যবান রচনা 
নানা পন্র-পান্রকায় নিয়ামত প্রকাশিত হয়েছে। 
বেদান্ত, দর্শন এবং স্থাপত্য-বজ্ঞানে অগাধ জ্ঞান 
ও পাণ্ডিত্যের জন্য তানি পাণ্ডিত, 'বদ্যারত্ব প্রভাত 
উপাধ লাভ করোছলেন। [১৪৯] 

মনোমোহন ঘোষ ১ (১৩.৩.১৮৪৪ - ১৬,১৯০, 

১৮১৯৬) বৈরাগাঁদ--ঢাকা। রামলোচন। কৃষ্ণনগর 
কলোজয়েট স্কুল থেকে ১৮৫৯ খী. প্রবোশকা 
পাশ করে কাঁলকাতায় মহার্য দেবেন্দ্রনাথের আবাসে 
থেকে প্রোসিডেল্পী কলেজে ভার্ত হন। দেবেন্দ্র 
নাথের সাহায্যে 'ইপ্ডিয়ান মিরর" পাত্রকা প্রকাশ ও 
সম্পাদনা করেন ১৮৬১)। ১৮৬২ খওখ, সত্যেন্দ্- 
নাথের সম্গে 'সাভল সাঁভন পড়বার জন্য 'িলাত 
যান, 'কল্তু দু'বার পরীক্ষায় ব্যর্থকাম হন; অব- 
শেষে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরেন । জ্ঞানেন্দ্রমোহন 
ঠাকুর প্রথম ভারতীয় ব্যারস্টার হলেও 'তাঁন কোন- 
দিন ভারতে না ফেরায় মনোমোহনই প্রথম ভারতীয় 
ব্যারস্টার হিসাবে ১৮৬৬ খী, কাঁলকাতা হাই- 
কোর্টে ব্যবসায় শুরু করেন এবং অ্পাঁদনেই খ্যাঁত- 
মান ও বিত্তবান হন। তান একাধক মামলায় 
ধর্রটিশ শাসকবর্গের চার উদ্ঘাটন করে নির্দোষ 
প্রজাসাধারণকে রক্ষা করেছেন। বিলাতে পড়বার 
সময় কাব মধ্সদনকে তান অর্থসাহাষ্য করে- 
ছিলেন। স্মীশিক্ষার প্রসারে উদ্যোগণ ছিলেন। 
১৮৭৩ থএধ. বেখুন কলেজের সপাঁরিন্টেশ্ডেন্ট- 
রূপে তাঁর কাজ উল্লেখযোগ্য। তান ১৮৮৫ খ, 
প্রাতষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম 
প্রাতষ্ঠাতা ছিলেন। ১৮৯০ খুশী. ষম্ঠ কাঁলকাতা 
কংগ্লেসে অভ্যর্থনা সামিতির সভাপতি হন। শাসন 
ও বিচার বিভাগ পৃথক করণের জন্য আন্দোলন করে- 
'ছিলেন। এই বিষয়ে তাঁর রাঁচিত মূল্যবান পস্তিকা : 
“105 48.017010150250012 01 00005 127 11809 1 

কাব মধুসূদনের দৃই পত্র তাঁর সাহায্যে শিক্ষা- 
জাভ করে সরকারী চাকার পান। রমেশচন্দ্র মিলের 
মতে 'তাঁন ছিলেন 'একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক... 
নিপশাড়তের শুধু উকিল নয়--রক্ষাকতণ ৷ কৃফ- 
নগরে ছায়জশবনেই ৫১৮৬০) নীলচাষীদের পক্ষে 
শছল্দু প্যাকিয়ট' পাঁপুকায় তিনি লিখতেন । বিলাতে 

[ রহ ] মনোলোছন দত্ত 

ভারতের অনুকূলে জনমত সংষ্টির কাঙ্জে আরও 
দু'্জনের সঙ্গে ১৮৮৫ খ্টী. ওদেশে বান এবং 
বহু সভায় বন্তৃতা দেন। ম্বারকানাথ গাঞ্গুলশী কর্তৃক 
হিন্দু মাহলা বিদ্যালয় প্রাতষ্ঠায় ১৮৭৩) সাহাষ্ 
করেন এবং বাল্যাববাহের 'বিরোধঈ হিসাবে শববাহে 
সম্মাতিদান' বিল ১৮৯১) সমর্থন করেন। 1৩১৭, 
৮১২৫১২৬,৭৪] 
সনোনদোহন ঘোষ ২ (৯৯.১,.১৮৬৯ -১৯২৪)। 

হারের ভাগলপুরে জল্ম। সিভিল সার্জন কে. ডি. 
ঘোষ । শ্রীঅরাবন্দ ও বিপ্লবী বারীন ঘোষ তাঁর 
দুই অনুজ। শিক্ষার জন্য পিতা তাঁকে ১০ বছর 
বয়সে ইংল্যান্ডে রেখে আসেন। অক্সফোর্ড ক্রাইস্ট 
চার্চ কলেজে তিনি পড়া শেষ করেন। ছোটবেলা 
থেকেই কবিভাবাপন্ন 'ছিলেন। ছান্রাবস্থায় সহপাঠী 
কাঁববন্ধূদের সঙ্গে শপ্রমাভেরা” নামে নিজেদের 
কবিতা-সঞ্কলন-গ্রন্থ প্রকাশ করে কাবরূপে স্বীকৃতি 
পান। ১৮৯৪ খুশি, দেশে ফিরে সরকারী 'শিক্ষা- 
বিভাগে যোগদান করেন । তান দশর্ঘীদন কাঁলিকাতা 
প্রোসডেন্পী কলেজের ইংরেজী সাহত্যের অধ্যাপক 
ছিলেন। গ্রীক ও ল্যাঁটন সাহিত্যেও তাঁর বিশেষ 
আঁধকার ছিল। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রল্থ : সভ্ 
সংস্ আযশ্ড এীলজস্” ও 'সংস্ অফ লভ্ আ্যাণ্ড 
ডেথ । [৩] 

মনোমোহন চক্তবতর্শ। কোটালিপাড়া- ফাঁরিদ- 
পুর । নর্মযাল স্কুলের শেষ পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 
বারশালে আসেন । ঢাকায় অবস্থানকালে ব্রাহ্গধর্মের 
প্রাতি অনরাগণ হয়ে বারশালে এসে সমাজের কাজে 
উদ্যোগী হন। ১৮৮৫ খু, ব্রাহ্গধর্মে দীক্ষালাভ 
করেন। বারশালে মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের স্কুল 
স্থাপনকাল থেকেই শিক্ষকতায় ব্রতী হন এবং ব্রাঙ্গ- 
সমাজের সঙ্গঈত, সংকীর্তন, উপাসনা ও বন্তৃতাদান 
প্রভৃতি কাজে আত্মীনয়োগ করেন। ১৯০২ খুশ. 
[শিক্ষকতা ত্যাগ করে স্থানীয় ব্রাহ্গাসমাজের প্রচারক 
হয়ে বাঙলা, বহার, ডীঁড়ষ্যা ও আসামে যান। তাঁর 
রাঁচত “সঙ্গীত ও সংকীর্তন', 'অঘ্য”, 'কশর্তন 
ও বন্দনা” প্রভাতি গ্রন্থগুঁলি সমাদৃত হয়। প্রক্মবাদণ' 
নামে ধর্ম ও নীতিশিক্ষামূলক মাঁসক পান্নকা 
সম্পাদনা করতেন। একবার পূর্ববঙ্গ ব্রক্ষসম্মিলনগর 
অভ্যর্থনা সাঁমাতির সভাপাত এবং একবার ঢাকা 
আধিবেশনের সভাপাতি হয়োছলেন। 1১১৪] 

অনোদোহন দত, জ্যা্শী (১২.১০.১২৮৪ - ২০. 
৬১৩১৬ ব.) সাতমোড়া- র্িপুরা পেবিবি্গ)। 
পঙ্সনাথ। পূর্ববঙ্গছোর প্রথ্যাত সাধক ও ভাব-সঙ্গশত- 
রচায়তা। ১৩০৩ ব. সরবর্ধর্মসমন্ধয়বাদশ সাধক 
আনন্দস্বামসর নিকট প্য়াময়' নাম-মন্মে দীক্ষিত 
হন। গরুর নির্দেশে সাধনভ্জলে লিপ্ত থেকে 



গনোজোছন পাঁড়ে 

“দয়াময় নাম-প্রচারে মনোনিবেশ করেন। তাঁর শিষ্য- 
বর্গের মধ্যে সপ্রীসম্ধ সুরকার আফৃতাবউদ্দীন, 
ওস্তাদ গুল মোহাম্মদ, নিশিকান্ত সেন ও লবচন্দ্র 
পালের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তাঁর রাঁচিত 
সঙ্গীতের সংখ্যা প্রায় ৮৫০। 'মলয়া' হে খন্ড) 

পুস্তকে তাঁর ৪৬৯টি গান প্রকাশিত হয়েছে। সুর- 
কার আফ-তাবউদ্দীন তাঁর গানগুঁলতে সুরারোপ 
করেছেন। অন্যান্য প্রকাশিত গ্রল্থ : “পাথেয়', ময়না? 
'পাঁথক", যোগপ্রণালণ' ও "াঁন'। তাছাড়া তপোবন,, 
'উপবন' ও পনর্মাল্য” নামে তিনখানি গভীর ভাব- 
বাঞ্জক কাব্যগ্রল্থ এবং প্রেম ও প্রীতি", 'সত্যশতক', 
'উপাসনাতত্ ও আত্মতত্বসাধনের সরলব্যাখ্যা- 

সমাঁন্বঘত “সর্বধর্মতত্বসার' প্রভাতি পুস্তকসমূহ 
এখনও অগ্রকাশিত। বাসভবনাম্থত আশ্রমের 'বিজ্ব- 
তলে তাঁর সমাধ-প্রাঞ্গণে তাঁর জন্মোৎসব উপলক্ষে 
প্রাত বংসর বহু ভক্তের সমাগম হয়। [১৩৫] 

মনোমোহন পাড়ে (১২৮২-১৩৪২ ব.)। 
পতা- পাঁশ্ডিত বীরে*বর ৷ মনোমোহন বাঙলার বাইরে 
থেকে এসে বাঙলাদেশে স্থাঁয়ভাবে বসবাস করতে 
থাকেন। ক্লাসিক থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা আঁভি- 
নেতা অমরেন্দ্রনাথ দত্তকে 'তাঁন টাকা ধার 'দিতেন। 
ধারের পারমাণ ১২ হাজার টাকা হলে অময়েন্দ্রনাথ 
মিনারভার লিজ তাঁকে 'দয়ে দেন। 'মনাভশ 1থিয়ে- 
টারের স্বত্ব লাভ করে (১৯০৪) তান পরের বছর 
থেকে মহেন্দ্র মিল্রের সহযোগতায় এ থিয়েটার 
পারচালনা করতে আরম্ভ করেন এবং ১৯১১ খু, 
থেকে একাই তার পূর্ণ দায়িত্ব নেন। ১৯১২ খুশি, 
কোহনূর থিয়েটার কিনে ১৯১৫ খী. তার নাম 
দেন মনোমোহন িয়েটার। ১৯১৫ -২৪ খুশী, 
এখানে 'কণ্ঠহার', বঙ্গে বর্গশি' প্রভাতি জনাপ্রয় নাটক 
আঁভনসত হয়েছে। বহু জনাঁহতকর কাজে তান 
অর্থসাহাষ্য করেছেন। কাশশতে “বীরেশবর ধর্মশালা, 
প্রীতিষ্ঠা করেন। অস্টা্গ আয়ুর্বেদ কলেজের অন্য- 
তম প্রাতিষ্ঠাতা 'ছিলেন। 1[৩,৫,১৬] 

মনোমোহন বস্ 0১৪.৭.১৮৩১ -৪.২.১৯১২) 
ছোট জাগযীলয়া_ চাঁব্বশ পরগনা । দেবনারায়ণ । জল্ম- 
স্থান নাশ্চিল্তপুর- যশোহর । কাঁলকাতা হেয়ার স্কুল 
ও জেনারেল আসেমর্রীজ ইনৃ্টিটিউশনে শিক্ষা- 
প্রাপ্ত হন। জবনের শুরুতেই সাংবাদিকতায় দণক্ষা 
গ্রহণ করে ১৮৫২ খে, "সংবাদ বিভাকর ও এপ্রল 
১৮৭২ খু. প্মধ্যস্থ' পাত্রকা সম্পাদনা করেন। 
বাল্যকাল থেকেই 'প্রভাকর' ও "তত্তববোধিন”' পারিকায় 
[লিখতেন পরে কাঁব ও নাট্যকাররূপে খ্যাতিমান 
ইন। রপাঁজৎ 'সংহের জীবনী অবলম্বনে রচিত 
তাঁর 'দুলণন' গ্রল্থ সেকালে বিশেষ চাশলোর স:ষ্টি 
করোছল ॥ শহজ্দু ষেলার অন্যতম সংগঠক হিসাবে 

[ ৩৯৩ ] অনোরঞজান গছেঠাকুরভা 

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পণ্ম মেলার প্রধান বন্জা ছিলেন। 
'বঙ্গাঁধপ পরাজয়' উপন্যাসে বিদেশশ শোবণের চিন্ন 
উদৃঘাটন ও "“দনের দিন সবে দীন/ভারত হয়ে 
পরাধীন'এই জাতশয় সঙ্গতাঁট রচনা করেন। 
হিন্দু মেলার প্রভাবে ন্যাশনাল থিয়েটারের জল্ম- 
কাল থেকেই (১৮৭ ২) তার সমর্থক ছিলেন । এখানে 
তার রচিত কয়েকটি নাটক আঁভনাত হয়। তান 
গীঁতাভিনয় রচনার অন্যতম পাঁথকৃৎ। তাঁর নাটক- 
গুলি মণ্টাঁভনয় ও গঈতাভনয় উভয়রূপেই সার্থক 
হয়োছল। ১৮৬৮ খশম্টাব্দের গোড়ায় তাঁর রাঁচত 
'ামাভিষেক' নাটকাঁট গোঁবন্দ সরকারের বাড়তে 
প্রথম আভনীত হয়। আঁতারন্ত সঙ্গীত সংযোজনা 
করে তান 'হারশ্চন্দ্র', পপার্থপরাজয়”, “যদুবংশ- 
ধবংস', 'রাসল লা, প্রভাতি স্বরাঁচিত নাটককে গণতা- 
1িভনয়ের উপযোগী নাটকে রূপান্তারত করেন। 
এছাড়াও 'পদ্যমালা' নামে পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। 
তান বাউল, কর্তন ও যালার গান রচনায়ও 
1সদ্ধহস্ত 'ছিলেন। 1(৩,৭,৮,২৬,২৬,২৮১৬৫] 

মনোমোহন ভাদুড়শ, ডা. (১৮৭৭ ?- ৯৩, 
১৯৭১)। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশ 
গ্রহণ করেন। ফাঁরদপূর জেলা ষড়যন্ত্র মামলার 
অন্যতম আসামী ছিলেন । দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ 
তাঁর পক্ষে মামলা পাঁরচালনা করোছলেন। বিচারে 
ফাঁসর হাত থেকে তান রেহাই পান, কিন্তু দশ 
বছরের কারাদণ্ড হয়। [১৬] 

মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা (১৮৫৮ - ৩১৯.৫.১৯১৯৯) 
বানারিপাড়া- বরিশাল । বারশালের খ্যাতনামা জন- 
নেতা । 'তাঁন ১২ বছর বয়সে কলকাতায় আসেন। 
বজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। ১৯০৪ খ:খ. 
গারাডতে অভ্র ব্যবসায় শুরু করে ক্রমে ব্যবসায়ে 
সপ্রাতিষ্ঠত হন। এ সময় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন 
শুরু হলে কাঁলকাতায় আসেন এবং আন্দোলনে 
যোগ দেন। সুবন্তা ছিলেন । ১৯০৬ খঢী, 'বজ্দে 
মাতরম্” ধ্বনির উপর “ফুলারী' নিষেধাজ্ঞার প্রাতি- 
বাদে 'তাঁন নিজপুন্র চিত্তরঞ্জনকে 'বন্দেমাতরম্ 
ধবানসহ শোভাযাত্রায় যোগ দিতে পাঠান (১৪.৪, 
১৯১০৬)। চিত্তরঞ্জন পাঁলসের লাঠির আঘাতে 
গুরুতররূণপে আহত হন। কিন্তু আবিচাঁলতাঁচগ্ত 
মনোরঞ্জন আহত পুত্রকে সভার সম্মুখে রেখে এক 
মর্মস্পশশি বন্তুতা দিয়েছিলেন। মাতৃভূমির পর্ণ 
স্বাধীনতার জন্য বাঙলার যুবশান্তর কাছে তাঁর 
দাঁব ছিল, “5/5 5/2776 2 ৮90001০1993 80 
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৫২৭.৭.১৯০৭)। গতানই প্রথম নিখিল ভারত 
কংগ্রেসের কাঁলিকাতা আঁধবেশনে বাংলায় বন্তুতা 
দেম। 'শারিভিতে নিজ অর্থে একটি জাতণয় বিদ্যালয় 



গিলোরজন দাপ 

প্রতিষ্ঠা করেন। রবাীন্দ্ুজীবনী-লেখক প্রভাতকুমার 
এই বিদ্যালয়ের ছাত্র । আশ্নযৃগের প্রাক্কালে এক 
পয়সা মূল্যে 'নিবশান্ত' নামে একটি দৈনিক বাংলা - 
পল্লিকা প্রকাশ করেন। 'বাপন-পালের সঙ্গে নিজে 
যুগ্ম-সম্পাদক হন। সরকারী আদেশে পান্রকা ও 
প্রেস বাজেয়াপ্ত হয়। ফলে তানি &০ হাজার টাকা 

লোকসান দেন। 'গারাডি ও কোডারমায় অদ্রখানর 
জন্য 'ডিনামাইটের পারমিট থেকে তান বারন 
ঘোষকে 'িনামাইট 'দয়েছিলেন। এছাড়া বিপ্লবী 
দলকেও প্রচুর অর্থ দিতেন। স্বদেশী ডাকাতির 
সঙ্গে যাস্ত থাকার অভিযোগে 'তাঁন ১৯০৮ খুব. 
থেকে ২ বছরের বেশ রেগ্গুনের কাছে ইনসেইন 
জেলে আটক 'ছিলেন। এই সময় সরকারী কার- 
সাজতে খাঁনগ্ঁল হস্ত্চযুত হয়। িঃসম্বল হয়েও 
গৌরব বোধ করতেন। কাব্য ও সাহত্য-রচনায় হাত 
ছিল। তাঁর রচিত গ্রম্থাবলী : “আশা প্রদীপ”, 
'কুম্ভমেলা', নর্বাসন কাঁহনী', 'মনোরমার জীবন- 
চির প্রভতি। [১০১১৪,১২৪] 

মনোরঞ্জন দাস (১৯১৪-১৮.৫,১৯৩৩) 
সরোয়াতলশ- ট্টগ্রাম। সতশশচন্দ্র! বপ্লবী দলের 
সভ্য মনোরঞ্জন ১৯১৩০ খুশি. আন্দোলনে অংশগ্রহণ 
করেন এবং গ্রেপ্তার এড়াতে আত্মগোপন করেন। 
পরে পীলসের সঙ্গে সশস্ত সম্বর্ষে গুলিবিদ্ধ 
হয়ে মারা যান। [৪২] 

মনোরঞ্জন বেদাল্ততশর্থ (১৮১৯৫ - ১৯৫৮) 
চিংড়াখাঁল--খুলনা। আঁখলচল্দ্র ভট্রাচার্য। আদ 
নিবাস ফারদপুর জেলার 'উনাশয়া গ্রাম। প্রার্থীমক 
1শক্ষালাভের পর বাঁরশাল জেলাস্থ বনগাঁ-নিবাসশ 
পণ্ডিত রাম শাস্ত্র নিকট ব্যাকরণ অধ্যয়ন করে 
ব্যাকরণতশর্থ উপাঁধ লাভ করেন। পরে কাঁল- 
কাতায় মহামহোপাধ্যায় হরিদাস গসম্ধান্তবাগশশ, 
হরনাথ শাস্তী ও সশতানাথ সাংখ্যতীর্থ মহোদয়- 
গণের নিকট কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত ও দর্শনশাস্ব 
অধায়ন করে পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং যথাক্রমে 
কাবাতীর্ঘ, সাংখ্যতীর্থ, বেদান্ততশর্থ ও দর্শন- 
শাস্ী উপাধি প্রাপ্ত হন। তারপর রাজশাহপর 
প্রসিদ্ধ কাঁধরাজ হারাণ চক্রবর্তীর 'নকট ও পরে 
কাঁলকাতাম্ন শ্যামাদাস বাচস্পাঁতির কট আয়্বেদ- 
শাস্ল অধ্যয়ন করে আয়ুবেদাচার্য ও বৈদ্যশাস্তরশ 
উপাধি পান এবং কাঁবরাজ গণনাথ সেন, রাজেন্দ্রলাল 
সেন ও ডা. বামনদাস মুখোপাধ্যায় প্রমূখদের 
সাহচর্য লাভ করেন। শিক্ষা-শেষে [তানি প্রসন্নকৃমার 
ইনস্টটিউশনে অধ্যাপক িয্ন্ত 'হন এবং সংস্কৃত 
শিক্ষা-প্রসারের জন্য নিজে কলিকাতা গ্রে স্টরটে 
চতুষ্পাঠ স্থাপন করে অধ্যপনা শুরু করেন। 
তান 'সাধক রামপ্রসাদ ও ভন্ত সত্যনারায়ণ ্ীমান 
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ইনএুস্টাটউশন'-এর অন্যতম প্রাতষ্ঠাতা ও সহ- 
সম্পাদক, সংস্কৃত সাঁহত্য পাঁরষদের কারকরণ 
সাঁমাতর সদস্য, বঙ্গীয় সংস্কৃত 'শিক্ষা-পাঁরষদের 
পরীক্ষক এবং শ্যামাদাস বৈদ্যশাস্মপীঠি ও পাশ্চাত্য 
বৈদিক সম্ঘের সাক্কয় সদস্য 'ছিলেন। আয়রে 
চিকিৎসাক্ষেত্রেও তাঁর প্রচুর খ্যাত 'ছিল। 1তাঁন 
ণভষক্শিরোমণি' উপাঁধশ্রাপ্ত ছিলেন। নাড়াজোল, 
বঙ্তার ও পাইকপাড়া রাজবাঁড়র গৃহচিকিৎসকরূপে 
তাঁর প্রাতিষ্ঠা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । পিতার নামে 
“আঁখলচন্দ্র আয়ুবেদ ভবন' স্থাপন করে 'তাঁন 
আয়ুবেদ 'শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করোছিলেন। কাঁল- 
কাতায় মৃত্যু। [১৪৬] 

মনোরঞ্জন ভষ্টাচার্য (১৯১০ - ১২.৮.১৯৩২) 
এরকাথ--ফাঁরদপুর। কালীপ্রসন্ন ॥ ১৮,.৪.১৯৩০ 
খটী. চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ এবং চরমূগাঁরয়া 
মেল-ব্যাগ ডাকাতিতে অংশগ্রহণ করেন। মার্চ 
১৯৩১ খী, পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ফাঁরদ- 
পূর জেলে তাঁকে ফাঁস দেওয়া হয়। [৪২] 

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, মহার্ঘ (২৬.১.১৮৮৯- 
২০.,১.১৯৫৪) কামারখাড়া - বিক্রমপুর --ঢাকা। 
নবীনচন্দ্র। প্রখ্যাত আভনেতা ও নাট্যকার। ১৯০৮ 
খু. গ্রামের স্কুল থেকে এখ্ট্রাম্স পাশ করে ঢাকা 
ইন্টারামাডিয়েট কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে প্রবেশ 
করেন। ছান্রাবস্থায় ঢাকায় গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ 
দেন এবং সম্ভবত দলনেতা মাখন সেনের 'নিদেশে 
কাঁলকাতার .ন্যাশনাল কলেজে ভার্ত হন। সেখান 
থেকে প্রোসডেন্পী কলেজে আসেন, কিন্তু বাজ- 
নোতিক কারণে এঁ কলেজ থেকে বাঁহম্কৃত হয়ে সাঁট 
কলেজ থেকে আই.এস-সি. এবং ১৯১৬ খে, 
রিপন কলেজ থেকে অঙ্কে অনার্সসহ 'ব.এস-স. 
পাশ করেন। এই বছর এম.এস-সি. পড়বার সময় 
প্রথমে কুতুবাঁদয়া চেট্টগ্রাম) ও পরে বদনগঞ্জে 
হেগলী) অন্তরীণ থাকেন। শেষে স্বগৃহে দেড় 
বছর অন্তরণ থাকার পর ১৯১৯ খ:শ. মুস্ত হয়ে 
প্ননরায় পড়াশুনার চেম্টা করেন। 'কল্তু সংসারের 
চাপে শিক্ষা বন্ধ রেখে তান বেঞ্ল কোমক্যালে 
যোগ দেন। অবসর-সময়ে দেশবন্ধুর ব্যান্তগত সেক্রে- 
টারর কাজ করতেন। ১৯২১ খশ, অসহযোগ 
আন্দোলনে যোগ 'দিয়ে চার মাসের কারাদণ্ড ভোগ 
করেন। এ সময়ে বহু রাজনোতিক কর্মীর সঙ্গে 
রামকৃ মিশনের যোগাযোগ ছিল। মিশনের ডা. 
দুর্গাপদ ঘোষের মাধ্যমে শাশরকুমার ভাদুড়র 
সঞ্গে তাঁর পাঁরচয় হয়। 1শীশরকুমারের আহবানে 
তিনি থিয়েটারের দলে যোগ দেন। “দশতা' নাটক 
দিয়ে তাঁর আভিনেতা-জীবনের শুরু (১৯২৩)। 
মনোমোহন থিয়েটারে 'শাশ্রকুমায়ের পাঁরচালনায় 



মনোরঞ্জন দার 

মহর্ষি” নামে পাঁরচিত হন। ১৯৪৪ খ্যী. পর্যন্ত 
পেশাদার রজ্গমণ্ে শতাধিক চাঁরন্রে আভিনয় করে 
“তান নিজ সুনাম অক্ষুগ্গ রাখেন। চলাচ্চন্রাভিনয়েও 
[তাঁন সুনামের আঁধকারা হয়োছিলেন। চলাচ্চত্রে তাঁর 
প্রথম আঁভনয় ১১৯২৯) ম্যাডান কোম্পানীর রজনী 
চিত্রে (নর্বাক) 'শচপন্দ্রনাথ চারঘে। &০1টর আধক 
বাংলা ছবিতে আভিনয়-নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখেন। 
আভনীত কয়েকাঁট 'বাঁশম্ট চাঁরব্র : মণ্-বাল্মীকি 
(সীতা), মাতাল বেসন্তোৎসব), পরশুরাম ও অর্জুন 
(নরনারায়ণ) প্রভৃতি; সবাক চিত্রে--পুরোহিত 
(চণ্ডীদাস), ধর্মদাস দেবদাস), সাপূড়ে সোপুড়ে), 
রামকৃষ্ণ স্বোমীজা), দাশ পোঁথক) প্রভতি। “সতখ 
অনুরাধা" চিত্রে আভনয়কালে তাঁর মৃত্যু হয়। 
প্রধানত পেশাদারী নাটমণ্চের সঙ্গে যুস্ত থাকলেও 
মহর্ষিকে বাঙালশ মনে রাখবে অপেশাদার প্রগাঁতি- 
মূলক নাট্য আন্দোলনের পুরোধার্পে। এ যৃগের 
প্রথম প্রগাঁতিশীল নাটক 'নবাল্ন” আভিনয়ের সময়ে 
তাঁরই উপদেশে চটের দৃশ্যসজ্জা ব্যবহার করা হয়। 
পরবর্তী কালে 'বহুরৃপণ' নাট্যসংস্থার (১৯৪৮) 
জন্ম থেকে তান আমতত্যু সভাপাঁতরূপে এই সংস্থাকে 
দূঢ় প্রাতীষ্ঠত করে যান। নাট্যকার বিধায়ক 
ভষ্টাচার্যকে মণ্ডের জশীবনে যুন্ত করা তাঁর অন্যতম 
কতিত্ব। ৯৯৩০ খু. শাশিরকুমারের দলের সভ্যর্পে 
আমেরিকায় গিয়ে আভিনয় করেন। ১৯৫২ খঃশ, 

সোভয়েট সরকারের আমল্লণে প্রাতিনাধি দলের 
নেতারুপে এ দেশে যান। প্রথম জীবনে যেমন 
1বগ্লবী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, শেষ-জীবনে 
তেমনি সাম্যবাদী আন্দোলনে আকৃষ্ট হন। বোম্বাই 
শহরে অনুম্ঠিত আ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট সম্মেলনে সভা- 
পাতত্ব করেন। তাঁর রচিত নাটক : চ্ক্রব্যহ* 
'বন্দনার 'বয়ে'১ 'দেশবন্ধু” ছোয়াবলম্বনে রাঁচত) 
এবং সাম্প্রদায়ক সম্প্রশীতর জন্য রাঁচত "হোঁমও- 
প্যাথী বেহুরুপা পন্লিকায় প্রকাশিত)। শিশির- 
কুমারের আমেরিকা ভ্রমণ সংক্রান্ত িবরাম চক্রবর্তীর 
লেখার জবাবে তাঁর রচনাগুি তথ্যপূর্ণ। 'অরাঁণ' 
পাত্রকায় কাঁবতা ও প্রবন্ধ 'িিখতেন। প্রবন্ধগঁলর 
সঞ্কলনের নাম পথয়েটার প্রসঙ্গ । এই সঙ্কলন- 
গ্রন্থে তাঁর জাতীয়তাবোধ ও রসবোধের পাঁরচয় 
পাওয়া যায়। ১৯১৪৬ খু. সাম্প্রদায়ক দাঙ্গায় 
ভীত উভয় সম্প্রদায়ের ব্রিটিশ সৈন্যের উপাস্থাতি 
কামনা দেখে তানি লেখেন, “আমরা উভয় সম্প্রদায়ই 
ভশরু, ভাই আম লঁ্জত'। [১৪৬] 

মনোরঞ্জন রায় (৩.৪.১৮১৯১৯ -১৯,১১৯৯৯৬৮) 
লোন্দ--সয়মনাসংহ | বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক ও শিক্ষা- 
বিদ। ময়মনাসংহ জেলা স্কুল থেকে এনম্টাল্স 

7 ৩৯৫ ] অনোহব চক্রবর্তী 

(১৯০৮), আনন্দমোহন কলেজ থেকে আই.এ+ 
কাঁলকাতা 'সাঁট কলেজ থেকে বি.এ. এবং ঢাকা 
গবম্বাবদ্যালয় থেকে ১৯১৫ খু. ইংরেজশর এ 
গ্রুপে এম.এ. পাশ করেন। পরে তান প্রাইভেটে 
ইংরেজীর শব গ্রুপে এবং ১৯২৫ খস. প্রাচীন 
ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কাঁতিতে এম.এ. পরাক্ষা 
দিয়ে উত্তীর্ণ হন। তা ছাড়া ঢাকা আইন কলেজ 
থেকে আইন পরণক্ষাও পাশ করেন। ময়মর্নাসংহের 
সরারচর উচ্চ ইংরেজশ 'বদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক 
এবং রেষ্টররূপে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। এ 
স্থানের জজকোর্টে িছীদন আইনজশবীর কাজও 
করেন। পরে ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয় গ্রন্থাগারে ক্যাটা 
লগার হিসাবে নিয্্ত হয়ে ক্রমে সহ-গ্রন্থাগারিক এবং 
১৯৩১ -৪৬ খু. পর্যন্ত গ্রল্থাগাঁরক পদে 'নয্ল্ত 
ছিলেন। ১৯৪৭ খী. দেশ্শাবভাগের পরও 'কছু- 
কাল গ্রন্থাগারের আঁফসার-ইন-চার্জ 'হসাবে কাজ 
করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে চলে আসার পর ১৯৫৬ 
খুশ, থেকে ৭ বছর রহড়া জেলা-গ্রল্থাগারের গ্রল্থা- 
গারিক ছিলেন। এখানে প্রধানত তাঁর চেম্টাতেই 
গ্রণ্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষণকেন্দ্রু চালু হয়। তান 
কয়েকাট স্কুল ও কলেজ-পাঠ্য পুস্তক রচনা 
করেছেন। 1১৪৯] 

মনোরঞ্জন দেন ১৫১-৫.৫৬.১৯৩০) বরমা-- 

চট্টগ্রাম। রজনশকান্ত। দারদ্র পারবারের সন্তান। 
কলেজের প্রথম বার্ধক শ্রেণীতে পড়বার সময় গৃপ্ত 
ধবগ্লবশ দলে যোগ দেন। ১৮ এপ্রল ১৯৩০ 
খুশ. চট্টগ্রাম অস্ত্াগার আক্লমণে ও ২২ গ্রাপ্রলের 
সংগ্রামে অংশ নেন। ৬ মে ইউরোপশয়ান ক্লাব 
আক্রমণের সময় বন্ধুরা সম্মুখযুদ্ধে নিহত হলে 
তিনি আত্মসমর্পণ না করে নিজের গুলিতে মততযু- 
বরণ করেন। [৪২,৯১৬] 

মনোরঞ্জন সেন ২ (?-১৫.৫,১৯৩০) ফাঁরদ- 
পুর। যতীন্দ্রনাথ মুখাজশর নেতৃত্বে বালে*বরের 
বুঁড়বালামের যুদ্ধে (৯.৯.১৯১৫) অংশগ্রহণ 
করেন। পরে দলনেতার নিদেশে আত্মসমর্পণ করে 
ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করেন। 1[১০,৫৪] 

মনোরমা গজনজদার | স্বামী 'গারশচন্দ্ু। ৯৮৬৮ 
খুশ, বাঁরশালে স্থাঁপত নারশীশক্ষা বিদ্যালয়ের 
প্রথম দলের ছাত্রণ। 'শিক্ষাশেষে ইডেন ফিমেল স্কুলের 
[শক্ষয়িত হন। ১৮৮১ খুশী, তিনি ব্রান্ম-প্রচারকার 
পদে নিষুক্ত হয়েছিলেন। [১১৪] 

মনোহর চক্রবর্তশ (১২২৫ ব.-?) ইলামবাজার 
-বশরভূম । খ্যাতনামা কণর্তনীয়া দীনদয়াল। পিতার 
কাছে শিক্ষা শুরু করে কান্দরার ঠাকুরবাঁড়তে 
শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। কীর্তনশয়া 'হসাবে তারও 
[বিশেষ খ্যাতি 'ছল। [২৭] 



মনোছর দাস 

মনোহর দাস, আউিক্সা (- ১৬৩৮) বিফুপূর 
-বাঁকুড়া। নিত্যানন্দ শাখাতুন্ত জাহবীদেবীর শিষ্য। 
তান প্রথমে বিফুপুরের রাজার গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ 
ছিলেন। “পদসমুদ্রু ও পনধাসতত্বের, সংগ্রহকর্তা 
এবং পদনমণি চন্দ্রোদয়। গ্রল্থপ্রণেতা। কৃষ্প্রেমে 
মাতোয়ারা হয়ে ঘূরতেন বলে “আডীলয়া মনোহর? 
নামে পাঁরাঁচত ছিলেন। বৈফব কবি জ্ঞানদাসের 
সঙ্গে তিনি কাঁদড়া গ্রামে থাকতেন এবং তাঁর সঙ্চে 
খেতুরির মহোৎসবে যোগ 'দিয়োছিলেন। 'তাঁন 
গরাণহাটি ঢঙে প্রাচীন রাট্রীয় সঞ্গশতরীতির সহ- 
যোগে মনোহরশাহণ রখীতির প্রবর্তন করেন। হুগলী 
জেলার আরামবাগ মহকুমার বদনগঞ্জ গ্রামে তাঁর 
সমাধক্ষেত্রে মকরসংক্লান্তি তাঁথতে মেলা বসে। 
বাঁকুড়া জেলার সোনামুখশ গ্রামে এবং বিফুপুরের 
কাছে গোকুলনগরেও তাঁর সমাধিস্থল দেখান হয়ে 
থাকে। 1২১৩,২৫,২৬] 

মনোহর িক্ত্শী (2-১২৫৩ ব.)। *বশর 
পণ্ঠানন কর্মকারের কাছে ছেনিকাটা শেখেন এবং 
তাঁর সহযোগশ 'হসাবে ১৪ 'বাভন্ন বর্ণমালার 
টাইপ তৈরশ করেন। তান ৪০ বছরেরও অধিক 
সময় শ্রীরামপুরের মিশনারীদের ছাপাখানায় কাজ 
করে চাঁনা, ওাঁড়য়া প্রভৃতি 'বাভন্ন ভাষার মুদ্রাক্ষর 
প্রস্তুত করেছিলেন। পত্র কৃষ্চন্দ্রকেও এঁ কাজ 
শিক্ষা দেন এবং ১২৪২ ব. শ্রীরামপুরে যল্মালয় 
স্থাপন করে বছরে বছরে পঞ্জিকা ও বাংলা-ইংরেজ" 
নানা গ্রল্থ মুদ্রণ করেন। [৬9] 

মল্গথ গাঙ্গুলী । ইংলিশম্যান পাত্রকার প্রথম 
বাঙালী স্পোর্টস রিপোর্টার বা ক্রীড়া-সাংবাদক। 
পরে স্টেটসম্যান পাব্রকায় যোগ দেন। ন্যাশনাল 
ক্লাবের অন্যতম প্রাতজ্ঠাতা এবং আই.এফ.এ.-র 
প্রথম ভারতীয় সম্পাদক হিসাবে তাঁর নাম স্মরণায়। 
তাঁর পুত্র রমেশচন্দ্ুও লব্ধপ্রাতিষ্ঠ ক্লূড়া-সাংবাঁদক 
ছিলেন (১৮৯৭ 2-১৩.৩,১৯৭২)। [১৬] 
মন্সথচল্দ্র বস্ মালক (আশ্বন ১২৬০ ব.-2) 

কাঁলকাতা। জয়গোপাল। প্রথমে হিন্দু স্কুলে ও 
পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়াশুনা করে ইংল্যান্ডে 
যান এবং কোম্বজের ক্রাইস্ট কলেজ থেকে ১৮৭ 
খত. ব্যারিস্টার হন। প্রথমা স্মীর মৃত্যু হলে 
৯৮৯৯ খট, একজন ইংরেজ মাঁহলাকে বিবাহ 
করে বিলাতেই বসবাস শুরু করেন । দু*বার পার্লা- 
মেল্টের 'নর্বাচনে অংশগ্রহণ করোছলেন। সমগ্র 
ইউরোপ, আমোরিকা, চশন ও জাপান ভ্রমণ করে 
00৩10 200 0০91090৮5 50005 ঘা 09915, 
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'0.1251815505? প্রভৃতি গ্রচ্ঘ ইংরেজ ভাষায় প্রকাশ 
করেন। 'তান কৃফদাদ পাল কর্তৃক আখ্যাত তহ- 

[ ৩৯৬ ] সল্মখদাথ চোঁধুরণ 

কালদন 10075015115" বা 'অমরদশ'ঞএর অনা- 
তম 'ছিলেন। [২৫] 

মল্দথনাথ ঘোষ (৩.৬,১২৯১ ব.+2) কাঁল- 

কাতা। বিখ্যাত বাগ্মী ও লেখক 'গারশচন্দ্র ঘোষের 
পৌন্ন। ১৯০০ খপ, সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল 
থেকে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স, জেনারেল আ্আসেম 
বীজ ইন্শস্টাটউশন থেকে ৯৯০২ খর, শ্রেষ্ট 
বাংলা রচনার জন্য বাঁঞ্কমচন্দ্র পদকসহ প্রথম বিভাগে 
এফ.এ.১ ১৯০৪ খুশ, গাঁপণতে 'ব.এ. এবং পরের 
বছর বিশুদ্ধ গাঁণতে এম.এ. পাশ করেন। ১৯০৬ 
খ্ী, তান কন্ট্রোলার-জেনারেলের আঁফসে প্রবেশ 
করে ট্রেজারি কন্ট্রোল অফিসের অন্যতম সুপারি- 
ন্টেন্ডেন্টের পর্দে আঁধান্ঠিত হন। ১৯৯১৯ খ্ী, 
পিতামহ 'গাঁরশচন্দ্র ঘোষের ইংরেজী জশবনচারত 
এবং ইংরেজী বন্তৃতা ও প্রবন্ধসমূহ সংগৃহীত করে 
প্রকাশ করেন। ১৯১৪ খী. লণ্ডনের রয়্যাল স্ট্যাটি- 
স্টক্যাল সোসাইাট এবং রয়্যাল ইকনামক সোসা- 
ইটির ফেলো হন। ১৯১৫ খপ. মহাত্মা কালনপ্রসন্ন 
সংহ” নামে একখান জশবনী-গ্রল্থ প্রণয়ন করে- 
ছিলেন। এছাড়াও সাহিত্য”, যমুনা” "মানসী ও 
মর্মবাণ?' প্রভাতি পাত্রকায় ?তান প্রবন্ধ িখতেন। 
[২৫,২৬] 

মল্সথনাথ চদ্রোপাধ্যায়। ভা. ১৮৬৬-) 
কাঁলকাতা। আঁদ 'নবাস বলুহাঁট-হাওড়া। প্রাসদ্ধ 
চক্ষু-চিকিৎসক মন্মথনাথ ছিলেন সঙ্গীত প্রেমী ও 
সঙ্গীতের সেবক । ছেলেবেলা থেকে তাঁদের পাঁরবারে 
সঙ্গীতের পরিবেশ, ছিল। "তানি নিজে যন্দ্র- 
সঙ্গীতের চর্চা করতেন এবং তাঁর বাগবাজারের 
বাঁড়তে প্রাত শনিবার আসর বসাতেন। এই আসরে 
বাঙালী গায়কদের মধ্যে বেশী যোগ দিতেন মহশন্দ্ু- 
নাথ মুখোপাধ্যায়, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী প্রভাতি। 
সেতার ও সংরবাহারবাদক 'জতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, 
সুরবাহারবাদক হরেন্দ্রকফ শীল, পাখোয়াজণ 
নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যার,। পাখোয়াজী দুলনভচন্দ্ 
ভট্টাচার্য প্রভতও আসরে আসতেন। সঞ্গতসেবী 
ও প্রাসম্ধ চক্ষু-চিকিৎসক মল্মথনাথের আপার 
সার্কুলার রোডের বিরাট বাসভবনে তাঁরই অর্থে ও 
স্মৃতিতে 'ডা. এম. এন. চ্যাটাজশী মেম্যারিয়্যাল আই 
হসাপট্যাল' স্থাঁপত আছে। 1১৯৮] 

অল্সথলাথ চোঁধূরণী, স্যার, শ্রহারাজা (১২৮৬ - 
১৩৪৫ ব.) সল্তোষ--ময়মনাসিংহ । জামদার বংশে 
জন্ম হলেও প্রথম জীবনেই রাস্গুর, সরেন্দুনাথের 
শষ্য হসাবে রাজনশীততে যোগ দেন। 'বেশালশ? 
পরিকার নিয়ামত লেখক ছিলেন৷ কলমে কংগ্রেসের, 
মডারেটপাঁন্থগগণ কংগ্রেদ ত্যাগ করলে 'তাঁমও 
কংগ্রেস জাগা করে বহু জনাহতকর প্রতিষ্ঠানের 



মল্মথনাথ ভস্্াচার্য 

সঙ্গে সংশ্লম্ট থেকে জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। 

বাঙলা সরকারের মন্ত্র ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার 
সভাপাত ছিলেন । খেলাধুলায় অদম্য উৎসাহ 'ছিল। 
[নজেও একজন ভাল খেলোয়াড় ছিলেন। 'তাঁনই 
একমান্র ভারতীয় যান পরপর ছয় বার হীণ্ডিয়ান 
ফুটবল আ্যসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত 
হয়েছিলেন । 1] 

মল্সথনাথ ভ্টাচার্য (১৮৬৩ - ১৯০৮) নারীট 
_হাগলী। পিতা- বিখ্যাত পশ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়- 
রত্ব। মল্মথনাথ সংস্কৃত কলেজ থেকে বি.এ. পাশ 
করে পশবদ্যারত্ব" উপাঁধ পান। প্রোসডেল্পী কলেজ 
থেকে গাঁণতে এম.এ. পাশ করেন। ১৮৮৫ খুব. 
কলকাতার ডেপুটি কন্ট্রোলার হন। সরকারের 
হিসাব বিভাগে চাকার নিয়ে কাঁলকাতাঃ মাদ্রাজ, 
রেঙ্গুন, শিলং, নাগপুর প্রভাতি স্থানে নিযুক্ত 
থাকেন। ১৯০৮ খুখ, পাঞ্জাবের আ্যকাউল্ট্যাপ্ট- 

জেনারেল হন। বাঙালসর মধ্যে 'তানই প্রথম এই 
উচ্চপদ লাভ করেছিলেন। [২৫১২৬] 

মল্মথনাথ ত্র (১২৭৩ - ১৬.৯১,৯৩৪১৯ ব.) 
কাঁলকাতা। 'গাঁরশচন্দ্র। গপতামহ--রাজা 'দগম্বর 
ঘমন্ন। বঙ্গভগ্গের প্রাতবাদে প্রবল আন্দোলন দেখা 
দিলে তিনি জনসেবা ও দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ হন। 
তৎকালসন “বন্দেমাতরম সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ ছিল । জাঁমদার সভার বিশিষ্ট সদস্য, 
কর্পোরেশনের কাউন্সিলর এবং ভারত সঙ্গীত 

সমাজের অন্যতম প্রাতন্ঠাতা 'ছিলেন। ভারত 
সঙ্গত সমাজের রষ্গমণ্ে তিনি একাধিক নাটকে 
আভনয়ও করেন। ১৯২৬ -২৭ খুশী. কাঁলিকাতার 

শেরীফ 'ছিলেন। 'হল্দু অনাথাশ্রমের জন্য 'তাঁন 
১৫ হাজার টাকা মূল্যের ভূঁম দান করোছিলেন। [&] 

মল্সথনাথ মুখোপাধ্যায়, স্যার (২৮-১০-১৮৭৪ * 
১৯৪২2) জগতন--নদীয়া। অনাঁদনাথ। প্রথমে 
গোয়ালন্দ হাই স্কুলে পড়াশুনা করেন। পরে কাঁলি- 
কাতা আ্যালবার্ট কলোঁজয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, 
প্রোসডেল্পী কলেজ থেকে বি.এ. ও এম.এ. এবং 
রিপন কলেজ থেকে আইন পাশ করেন। ঠাকুর 
আইন-বষয়ক পরণক্ষায় প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক পান। 
কছাাদন সহকারশ উীঁকল হিসাবে থেকে ১৯২৪ 
খ্স, কাঁলকাতা হাইকোর্টের অন্যতম 'বিচারপাত 
হন। নিরপেক্ষ বিচারকরূপে খ্যাতি অন করে 
১৯৩৪ খশ. প্রধান বিচারপাঁত হন এবং ১৯৩ 
খু, "নাইট" উপাধি পান। তান 'বচারকরূপে 
তারকেশবর মামলার মশমাংসা ও তারকেশ্বরের সেবা- 
কারের সুব্যবস্থা করেন। কংগ্রেস মল্্ী মি. শরীফের 
কাজের মশমাংসার জন্য কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ তাঁর ওপর 
িচারভায় 'দিয়োছলেন। বিচারপাক্ষর পদ থেকে 

[ ৩৯৭ ] গভূজা সৈয়দ 

অবসর-গ্রহণের পর পানা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় 
শুরু করেন। একবার 'কছুঁদনের জন্য ভারত 
সরকারের আইন-সাঁচব হয়েছিলেন 'তাঁন বাঙলা 
সরকারের শাসন পরিষদের সদস্য, বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
হিন্দ মহাসভার সভাপতি, ১৯৩৯ খত, বর 
সাভারকরের সভাপাঁতত্বে আহত সভার অভ্যর্থনা 
সমাতির সভাপাঁত, প্রবাসী-বঙ্গ-সাহত্য সম্মেলনের 
অভার্থনা সাঁমাতর সভাপাত এবং মোদনীপরে 
অনুষ্ঠিত সাহত্য সম্মেলনের সভাপাঁত 'ছলেন। 
ভাগলপুরে হিন্দুমহাসভার আঁধবেশন সম্পর্কে 
মহাসভা নেতাদের গ্রেপ্তারে, বিশেষ করে ড. শ্যামা- 

প্রসাদ মুখোপাধ্যা়কে আধবেশনে যোগদানে বাধা 
দেওয়ায় তশত্ত প্রাতবাদ করে 'তাঁন 'নভশকতার 

পাঁরচয় দেন। আইন সম্পকে তান কয়েক গ্রন্থ 
রচনা করেন। নবদ্বীপের বঙ্গাঁববুধজননশ সভা 
তাঁকে ন্যায়রঞ্জন', কাশশ 'হন্দহধর্ম মহামণ্ডল 
ধর্মীলগ্কার' এবং কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় 
ন্যায়াধীশ' উপাধি প্রদান করে। 1৫] 

অল্সথমোহন বস্ (১২৬৭ 2- ২৭.৬.১৩৬৬ 
ব.)। ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ 
ব্যৎপাশ্ত 'ছিল। 'তাঁন স্কটিশ চার্চ কলেজের বাংলা 
ভাষায় প্রথম অধ্যাপক এবং পরে এমারিটাস প্রফেসর 
হন। কাঁলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয় তাঁকে সরোজিনস স্বর্ণ" 
পদক 'দয়ে ও 'গাঁরশ লেকচারার পদে বরণ করে 
সম্মানিত করেন। কাঁলকাতা ইউনিভাঁ্সপাট ইন্- 
স্টিটিউটের প্রাতিষ্ঠাকালে এ প্রতিষ্ঠানের সাহিত্য 
বিভাগের প্রথম সভাপাঁতি ছিলেন এবং বাঁঞ্কমচন্দ্ু 
ও তান প্রথম সম্পাদক হন। এছাড়াও ভারতাঁয় 
সংবাদপন্রসেবী সম্ঘের একজন প্রাতষ্ঠাতা-সদস্য, 
বঞ্গশয় সাহত্য পাঁরষদের সভাপাঁতি এবং শিয়ালদহ 
কোটেরি অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট 
থাকা কালে বাংলা ভাষায় রায় লিখে তান দজ্টাল্ত 
স্থাপন করেন। আভনেতা ও সমালোচক 'হসাবেও 
তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। নাট্যাচার্য শাশিরকুমার 
ও নটশেখর নরেশচন্দ্র তাঁর কাছে অভিনয় “বিষয়ে 
জ্ঞানলাভ করোছলেন ব'লে শোনা যায়। 18] 

মর্তৃজা দৈয্সদ । বাঁলয়াঘাটা-_মর্শদাবাদ । হাসান 

কাদেরশ। পিতা বেরিলণ থেকে বাঙুলায় এসে স্থাঁয়ি- 

ভাবে বসবাস করেন। এই কাঁব-রচিত একটি পদ 
'পদকজ্পতর' গ্রন্থে সব্কাঁলত আছে। তাঁর রচিত 
রাধাকৃফলশলা-বিষয়ক প্রায় ২৮ গীত পাওয়া যায়। 
এগুলি 'বাভল্ল সময়ে বাভি্ পাঁতিকান় প্রকাশিত 
হয়। 'নাখলনাথ রায় এই ফকিরের জীবনশ প্রকাশ 
করেন। মতুর্জা নামধারশ এই কাঁধর সমাধি মৃশিদা- 
বাদে বতর্মান। এখনও তাঁর মত্যপিনে এখানে মেলা 
অনুষ্ঠিত হয়। [৭৭] 



মশাবাৰ; 

মশাবাবয, পক্তোষকুজ্জার বস; (২০.৩.১৮৯০ - 
২০.৩.১৯৭০) কুমারটীল__কলিকাতা। প্রখ্যাত 
ফুটবল খেলোয়াড় । এককালে তান ক্লীড়াশোর্ষে 
ইউরোপশয় সাহেব ও পল্টন দলের নিকট থেকে 
শ্রদ্ধা আদায় করোছিলেন। শৈশব থেকেই ক্রীড়ামোদণী 
1ছলেন ও কুমারটুল পার্কে নিজেই 'ইউরেকা' নামে 
একটি ফুটবল ক্লাব গঠন করেন। ১৯০৭ খঢী. থেকে 
১৯২০ খশ, পর্যন্ত কুমারট্ীলতে ধারাবাহক- 
ভাবে খেলেছেন। তাঁর ব্রশড়ানৈপুণ্যের কথা তখন 

প্রবাদের মত প্রচারিত হত। তখনকার 'দনে ন্যাশনাল, 
শোভাবাজার, কুমারটীল, মোহনবাগান এবং এরয়ান 
ছল নাম-করা বাঙাল দল। এই সমস্ত দলের মধ্যে 
পারস্পারক প্রাতদ্বন্্বিতা ও গড়ের মাঠে ইউরোপীয় 
গোরা পল্টন দল এবং স্থানীয় সাহেব দলগ্ীলর সঞ্গে 
উন্ত দলগ্লির খেলাই ফুটবলের প্রধান আকর্ষণ 
ছিল। এসব খেলায় মশাবাবুর ক্রীড়াকৌশল দর্শক- 
দের চমক লাগাত। বল-পাঁসং-এর কায়দায় সাহেব 
খেলোয়াড়দের নাচাতেন। ছুটন্ত বলের সঙ্গে তাঁর 
দুরন্ত গাত, চাঁকত আক্রমণ রচনা এবং বুলেটের 
মত শট প্রভাতি ছিল মশাবাবূর খেলার [বিশেষত্ব । 
ক্রিকেট, হকি এবং ব্রিজ খেলায়ও তাঁর নাম ছিল। 
[তিনি প্রথমে কুলটিতে ও পরে বেঙ্গল ব্যাণ্কের 
কামারহাটি ব্রাণ্ে চাকরি করতেন। তারপর চার্টার্ড 
ব্যাঙ্কের চীফ ক্যাশিয়ার হন। ১৯৫৬ খু. ফুটবল 
খেলায় তাঁর শেষ উপস্থিতি । [৯৭] 

মহম্মদ আনোয়ারুল আজশীম (১৩.১২.১৯৩১ - 
&.৬.১৯৭১) রানীনগর- রাজশাহী । মহম্মদ 
আফজল । ১৯৫৩ খু. রাজশাহশ সরকারী কলেজ 
থেকে বি.এ. ও পরে কর্মরত অবস্থায় ঢাকা বিশব- 
বদ্যালয় থেকে এলএল'ব, এবং আন্তজরাাঁতক 
সম্পর্ক বিষয়ে এম.এ. পাশ করেন। ১৯৫২ খু. 

পূর্বপাঁকিস্তানের এীতহাসক ভাষা আন্দোলনে 
রাজশাহী ও ঢাকায় সাক্রয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। 
তান একাধারে সাহত্যানূরাগশী, তকশীবদ্, খেলো- 
য়াড় ও নাট্যকার িলেন। ১৯৬৫ খুশ, আমোরকা 
থেকে তান শ্রমিক পাঁরচালনা' বিষয়ে উচ্চাঁশক্ষা 
লাভ করেন। এককালে যুদ্ধাবভাগে যোগ দিয়ে 
লেফ্টেন্য্যপ্ট পদে উদ্বৌত হয়োছিলেন। পূর্ববঙ্গের 

গোপালপুরের উত্তরবঙ্গ 'চানর 
মলের প্রশাসক আজশম কর্মরত ২০০ শ্রামক ও 
কাঁতিপয় আফসার সহ পাক-বাহনীর মেসিনগানের 
গুলিতে নিহত হন। বাঙলার স্বাধীনতা সংগ্রামের 
সময় যেসব বৃদ্ধিজীবশী পাক-হানাদার বাঁহনীর 
দ্বারা নশংসভাবে 'নহত হন তাঁদের মধ্যে আছেন 

[5৯৮ ] মহম্জদ মহসীন 

কাইয়ুম, রাজশাহশী সরকারী কলেজের অজ্কশাস্দ্নের 
অধ্যাপক এস. এম. ফজলুল হক প্রস্াতি। [১৫২ 

মহম্সদ আবদ্ল মযকতাঁদর €১৯.২.১৯৪০ - 
২৬.৩.১৯৭১) সলাম- শ্রীহট্র পেববিষ্গ)। ১৯৬২ 
খু. ভূতত্ব-বিষয়ে তানি এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। 
১৯৬৪ খনধ. ঢাকা 'বিশবাঁবদ্যালয়ের অধ্যাপক 
শানযুন্ত হন। এ বছরই আয়ুব-মোনেম আমলে 
ঢাকা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের কালা কানুনের প্রাতবাদে 
স্বাক্ষর দান করেন। ১৯৭১ খুব. ইয়াহয়া জঙ্গন- 
শাহীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উত্টোছলেন। ২৫ মার্চ 
১৯৭১ খু, ঢাকা িশ্ববিদ্যালয়ের আবাসক 
এলাকায় পাকসৈন্যদের যে হত্যার তান্ডব চলে তাতে 
তান প্রাণ বিসন দেন। এ একই "দনে এ 
গবশবাবদ্যালয়ের পদার্থাবদ্যার অধ্যাপক আতাউর 
রহমান খান খাঁদম, মাঁত্তকাবজ্ঞান বিভাগের 
অধ্যাপক ডক্টর ফজলুর রহমান, গাঁণত বিভাগের 
অধ্যাপক শরাফত আলণ এবং আরও অনেকে পাক- 
সৈন্যদের হাতে নিহত হন। [১৫২] 

মহম্মদ বরকতউল্লাহ (১৮৯৮ ?- ১৯৭৪) 
পাবনা । প্রীসম্ধ সাহাত্যিক এবং “বাংলা আযাকা- 
ডেমি'র সর্বপ্রথম মহাপারচালক। তৎকালীন পাকি- 
স্তানে তান মহাপাঁরচালক পদ না পেলেও পাঁরি- 
চালকের দায়িত্বভার গ্রহণ করোছিলেন। তাঁর রচিত 

মনীষীদের জীবন-চারিত ও তাঁদের সাহিত্যকর্ম 
সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। তরি অন্যান্য 
উল্লেখযোগ্য গ্রল্থ : “মানুষের ধর্ম” কারবালার 
পথে" প্রভাতি। [১৭] 

মহম্মদ মহসশন, হাজী (১৭৩২- ২৯১১. 
১৮১২) হুগলশ। 'পতা পারস্যদেশীয় বাঁণক 
হাজী ফৈজন্ল্লা। মহসীনের মাতা নদীয়া ও যশো- 
হরের বিস্তীর্ণ অণ্চলের জায়গীরের আঁধকার 
মোতাহেরের পত্রী ছিলেন। মোতাহেরের মৃত্যুর পর 
গতাঁন হাজশ ফৈজ_ল্লাকে 'নকা করেন। মোতাহেরের 
কন্যা মন্বুজান খাতুন 'পিতৃসম্পান্তর আধকারণন 
ছিলেন। মহসীন ১০ বছর বয়সে সিরাজী নামে 
এক আরবী ভাষাঁবদের কাছে আরবী ও ফারসী 
ভাষা শেখেন। পরে আগা মশর্জার কাছে 'বদ্যাঁশক্ষা 
করেন। কোরানে তাঁর অসাধারণ ব্যৎপাস্ত 'ছিল। 
তাঁর হস্তাঁলখিত কোরান হুগলী কলেজের লাই- 
ব্রেরীতে রক্ষিত আছে। ১৭৬২ খু, দেশভ্রমণে 
বোরিয়ে নানা জায়গায় ঘুরে মক্কা ও মদিনায় যান 
এবং 'হাজশ” উপাধি লাভ করেন। ১৭৮১৯ খস, 
ভারতবর্ষে ফেরেন। ১৮০৩ খশ. মন্নজানের 
সম্পাস্তর অধিকারশ হন । মহসদন দ্ানশীলতার জন্য 
প্রাসদ্ধ ছিলেন। ৯ জুন ১৯৮০৬ খুশী. একটি দান- 



গ্রহম্মদ মোর্তজা 

পল্প করে তান মুসলমানদের শিক্ষার উন্নাতকল্পে 
১ লক্ষ &৬ হাজার টাকার আয়ের সম্পাত্ত 
এবং মৃত্যুর পর সমুদয় সম্পাত্ত ধর্মার্থে দান 
করেন। হুগলীর ইমামবাড়া, হুগলী কলেজ, মাদ্রাসা, 
মহসশন বৃত্তি প্রভৃতি তাঁরই অর্থসাহায্যে প্রাত- 
ম্ঠিত। এছাড়াও ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহশী ও 
হুগলীতে তাঁর অর্থে আরবী শিক্ষার জন্য 'বদ্যা- 
মান্দর স্থাপিত হয়েছে। 1২,৭,২৫,২৬] 

মহম্মদ মোতঁজা, ডা. (১.৪.১৯১৩১ - ডিসে. 
১৯৭১) চণ্ডীপুর- চব্বিশ পরগনা । ১৯৪৬ খী. 
গ্যাত্রক পাশ করেন। ১১৯৪৮ খুন. কাঁলকাতা 
প্রেসিডেল্সী কলেজ থেকে আই.এস-স. পাশ করে 
ঢাকায় চলে যান এবং সেখানকার মেডিক্যাল কলেজ 
থেকে ১৯১৫৪ খ্ী, এম.বিএব.এস. িগ্র লাভ 
করেন। ১৯ নভেম্বর ১৯৫৫ খু. ঢাকা 'ব*্ব- 

যোগ দিয়ে আমৃত্যু এ পদে আধাঙ্ঠিত ছিলেন। 
লেখক হিসাবেও তাঁর পাঁরাচাত 'ছিল। রাঁচত প্রবন্ধ- 
গ্রন্থ : "জনসংখ্যা ও সম্পদ" এবং "প্রেম ও বিবাহের 
সম্পক্গ। শরিন্রহানির আঁধকার' তাঁর রাঁচিত উপ- 
ন্যাস। তাছাড়া শচাঁকৎসাশাস্তের কাহন+' নাম 'দয়ে 
একটি অনুবাদ-গ্রন্থও প্রকাশ করেন। গল্প এবং 
কাবতা রচনায়ও তাঁর হাত ছিল৷ “কপোত, পান্রকায় 

এবং গণশন্তি পান্রকায় বেনামে নিবন্ধ দলখতেন। পীক- 

লোকেরা ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ খুশী. তাঁকে ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসভবন থেকে চোখ বেধে ধরে 
নিয়ে যায়। ৪ জানুয়ারী ১৯৭ ২ খু. অন্যান্য শহীদ 
বাাদ্ধজশবীদের সঙ্গে মীরপুর বাজারের কাছে তাঁর 
মৃতদেহ আঁবন্কৃত হয়। [১৫৬২] 

মহম্মদ রেয়াজম্দীন আহামদ, ম;লশী (১৮৬২- 
১৯৩৩)। তিনি 'ইসলাম-প্রচারক' নার্মে একাঁট 
মাঁসক-পাত্রকা কাঁলকাতায় তাঁর নিজস্ব ছাপাখানা 
“রয়াজুল-ইসলাম প্রেস থেকে আনুমানিক ১৮৯৬ 
খা. প্রকাশ করেন। এই পাতকাকে ভিত্তি করে 
পরবতণি কালে তিনি সাপ্তাহিক “সুধাকর' পান্রকা 
প্রকাশ করোছিলেন। [৯৩৩] 

মহম্মদ সগণীর ১৪শ - ১৫শ শতাব্দী)। সুলতান 
শিয়াসদ্দীন আজম শাহের রোজত্বকাল ১৩৮৯ - 
৯৪১০) কর্মচারী 'ছিলেন। কাহিনশ-কাব্যকে গদ্য- 
উপন্যাসের অগ্রদূত গহসাবে গণ্য করলে তাঁর রাঁচত 
“ইউসুফ-জাঁলখা” কাব্য-গ্রল্থাটকে বাঙালী মুসল- 
মান-রাঁচত এ ধরনের প্রারঈিনতম গ্রন্থ বলা যায়। 

পরবতী কালে কাঁহনী-কাব্যের রচাঁয়তা 'হসাবে 
উল্লেখযোগ্য মুসলমান কাঁব ছিলেন সাবারদ খান 

[ ৩৯৯ ] মহাতভাবচাঁদ 

হোনিফা ও ফরয়া পরী", 'বিদ্যাস্ন্দর), দোনা 
গাজী সেরফুলমুলক), বাহরাম খান লোইলণ- 
মজনু), মৃহম্মদ কবীর (মনোহর-মধ্মালতখ) 
প্রভীতি। [১৩৩] 

মহম্সদ হায়াৎ। সর্দার মহম্মদ হায়াতের অধীনে 
বহু কৃষক-ডাকাত একসময় সুন্দরবর্নপথে ইংরেজ 
শাসক ও বাঁণকদের নৌকা চলাচল অসম্ভব করে 
তুলেছিল। পরে শাসকদের এক বিরাট নৌবহর 
দল'টকে গ্রেপ্তার করে। ১৭৯০ খঈ. মহম্মদ হায়াং 
যাবজ্জীবন কারাদশ্ডে দাণ্ডত হন। গভরন্নর- 

জেনারেলের আদেশে ভাঁকে পরে পপ্রন্পস অফ 
ওয়েল্স্ দ্বীপে নির্বাসত করা হয়। [৫৬] 

মহম্মদ হারস (?- ২.৯.১৯৪২) কাঁলকাতা। 
বাঁড় মজদুর এই উদ্যমী পুরুষ কাঁলকাতায় 'বাত্ন 
শ্রামক ইউানয়ন গড়ে তোলেন । প্রধানত তাঁর আগ্রহে 
ও দাবিতে কাঁমউীনস্ট পাঁটর পন্রিকার গহন্দী ও 
উর্দু সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কাঁলকাতা জেলা 
কমিউীনস্ট পার্টির প্রথম শ্রামক সদস্য। গ্রেপ্তারী 
পরোয়ানা এাঁড়য়ে ধানবাদ ও জামশেদপুরেও তান 
ট্রেড ইউীনয়ন সংগঠন করোছলেন। 1৭৬] 

মহসশন আলী দেওয়ান (১.১.১৯২৯ - ১৯৭১৯) 
ভুটিয়াপাড়া-বগুড়া পের্ববঞ্গ)। বগুড়ার শেরপ্র 
কলেজের প্রাতষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ এবং একাধারে অধ্যা- 
পক, সাহাত্যক, সাংবাঁদক ও ব্যবসায়ী । ১৯৫৬ 
খী, ঢাকা 'বশ্বাবদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ. 
পাশ করে ধিছুঁদন নওগাঁ কলেজে ও বগুড়া 
আজিজুল হক কলেজে অধ্যাপনা করেন। পরে 
নিজেই শেরপুরে কলেজ প্রাতম্ঠা করে তার অধাক্ষ 
হন। দৃখণ্ডে প্রকাশিত "গল্পের চীঁড়য়াখানা' 
ছোটদের জন্য লেখা তাঁর গঙ্প-সঞ্কলন। 'তাঁন 
“অতএব' নামে একাঁটি মাস্ক সাহত্য পাকার 
প্রাতিম্ঠাতা-সম্পাদক এবং 'বগরা-বুলেটিন', “উত্তর- 
বঙ্গ বুলোঁটন', উত্তরবঙ্গের প্রথম সান্ধ্য দৈনিক 
'জনমত' প্রভৃতি পন্িকার প্রকাশক ও সম্পাদক 
ছিলেন। দেওয়ান বুক সেন্টার নামে পুস্তক- 
ব্যবসায়ের একটি প্রাতিষ্ঠানও তান চালাতেন। 
স্কুল-কলেজের জন্যও তানি পাঠ্যপুস্তক রচনা 
করোছিলেন। বহু সভা-সামাত ও প্রাতিষ্ঠানের 
সঙ্গেও সংশ্লম্ট ছলেন। পূর্ব-পাঁকিস্তানের মুক্তি" 
যুদ্ধকালে তিনি পাক-বাহনশর হাতে 'নহত হন। 
[১৫২] 

মহাতাবচাঁদ, মহারাজ (১৮২০ - ১৮৭৯)। 
বর্ধমানাধিপাতি তেজশ্চন্দের দত্তকপূর 
২৩ বছর বয়সে র্লাজ্যাভাষিন্ত হন। তাঁর শাসনকালে 
বর্ধমান রাজোর নানা বিষয়ে উন্নাতি হয়। তিনি 
1বদ্যোৎসাহশ ছিলেন। 'বাশিস্ট পাশ্ডিত দিয়ে সংস্কৃত 



মাহমচন্দু সরকার 

মহাভারতের বষ্গানুবাদ কাঁরয়ে প্রকাশ করা তাঁর 
অক্ষয় কশীর্ত। এছাড়াও, রামায়ণের পদ্যানুবাদ ও 
গদ্যানুবাদ এবং চাহার দরবেশ”, হাতেম তাই, 
ইত্যাঁদ ফারসী গল্পের বঙ্গানুবাদ করান। তাঁর 
রাঁচত ও প্রকাশিত বহু গান আছে । বাঙলার জাঁম- 
দারদের মধ্যে তানই একমাল্র সম্মানসূচক “তোপ, 
পাবার আধিকারণ ছিলেন । 'ভিক্টোরিয়ার 'ভারতেম্বরণ, 
উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে তিনি মহারাননীর এক প্রস্তর- 
মূর্ত জনসাধারণকে দান করেন। বর্ধমানের বর্তমান 

রাজবাঁড়, গোলাপবাগ এবং কুফসায়র তাঁর আমলে 
তৈরী হয়োছিল। [২০১২৫,২৬,৩১] 

মাহমচন্দ্রু সরকার, পায়বাহাদূর (১৮৫২ - 
১৯১১৮) মালণ্ট--পাবনা। মোহনলাল। আলন- 

পরের সাবজজ 'ছিলেন। ১৯৯০ খু. অবসর 
'নয়ে এম. সি. সরকার আ্যান্ড সম্স নামে পুস্তক- 
বিপাঁণ প্রাতম্ঠা করে আইন পুস্তক প্রকাশনে 
উদ্যোগী হন। 'তাঁন 'নজেও কয়েকাটি আইন- 
বিষয়ক পুস্তক রচনা করেন। তার মধ্যে উল্লেখ- 
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নামে আইনের একটি মাসিক পান্রকা 'তাঁন প্রকাশ 
করতেন। [৭,১৪৬] 

মহশতোঘ রায়চোধ্রশ (১৮৯০ - ২৭.৬.১৯৭২) 
যশোহর পের্বষ্গ)। মেধাবশ ছাত্র 'ছলেন। 
কলিকাতা 'বশ্বাবদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করে 
বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন এবং পরে 
এ কলেজের দর্শন বিভাগের প্রধান হন। তান 
অমৃতবাজার পান্রকার যৃশ্ম-সম্পাদক ও 'হন্দুস্থান 
স্ট্যান্ডার্ড পান্রকার সহ-সম্পাদক 'হসাবেও কয়েক 
বছর কাজ করেন। তান “অল বেঞ্গল প্রাইমারী 
টিচার্স আসোলিয়েশন-এর এবং শশক্ষক' পাত্রকার 
প্রাতন্ঠাতা ও সম্পাদক, ১৯৫২ খুখ, থেকে ১৯৬৬ 
খএী. পর্যন্ত পাশ্চমবঞ্গ বিধান পাঁরধদের সদস্য এবং 
1কছুদন কাঁলকাতা 'বিশবাবিদ্যালয়ের নেটের সভ্য 
িলেন। গাম্ধীজশীর অতাদর্শে 'ব*্বাসী ছলেন 
এবং হারজনদের উন্বাতসাধনে কাজ করেন। [৯৬] 

সহণল্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩ - ১৯১৮) 
কাঁলকাতা। প্রাসম্ধ ধ্রুপদী । ১৮৮৬/৮৭ খখ. 
থেকে তিনি রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামশর কাছে একাদ- 
ক্রমে সং্গীত শিক্ষা করে মধুরকণ্ঠ প্রুপদশী ব'লে 
কঁজিকাতার সঙ্গণতঙমাজে গণ্য হন। শিক্ষাপর্বের 
মধ্যেই তিনি নানা আসরে গ্বাইতেন। মহপম্দ্রনাথের 
শিক্যদের মধ্যে ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগণজ্দনাথ 
বন্দ্যেপ্ধ্য় প্রস্তর দা, উল্লেখযোগ্য। তাঁপ পতন 

[8৪০০ ] মছেল্দুনাথ মন্ত্র 

ললিতচন্দ্ও (১৮৯৮ - ৯৯৪৪) গুণী পিতার কণ্ঠ- 
মাধূর্ষের ও নৈপৃণ্যের যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন। 
সেকালের অনেক নিষ্ঠাবান প্রুপদীর মত 'তাঁনও 
তন মিনিটের গ্রামোফোন রেকর্ডে তাঁর সঙ্গীত 
সাধনাকে আবদ্ধ করে রাখতে চান 'ন। [১৮] 

মহেল্দ্রনাথ গযপ্ত (১৪.৭.১৮৫৪ -৪-৬.১৯৩২) 
কাঁলকাতা । মধুসূদন । কৃতিত্বের সঞ্গে ব.এ. পাশ 
করে বিভিন্ন 'বদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকতা এবং 'সাঁট, 
রিপন ও মেদ্রোপালটান কলেজে অধ্যাপনা করেন। 
'মাম্টার মহাশয়' নামে সমাঁধক পারাচিত ছিলেন । 
'তাঁন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্যমপ্ডলশর অন্য- 
তম। ১৮৮২ খুখ. থেকে রামকৃফদেবের সাল্লধ্যের 
'দিনালাপ তান নিয়ামত 'ললখে রাখতেন । এই 'দিন- 
গলপ অবলম্বনে রাঁচিত 40০9০০1 ০৫ 912 1২9:02- 

1015129” ১৮৯৭ খু. প্রকাশিত হয়। '্রীম-কাঁথত, 
_ এই নামে ৫ খণ্ডে প্রকাশিত ১৯০৪ -১৯৯৩২) 
তাঁর '্রীশ্রীরামকৃষ্চ কথামৃত' বাংলা সাঁহত্যে অন্যতম 
শ্রেন্ঠ গ্রল্থ। [৩১৫] 

মহেন্দ্রনাথ দাশ মজুসদার (১৯২৮৫- ১৯৩৩৭ 
ব.) নয়না-_ঢাকা। ভগবানচন্দ্র। বন্ত্রযোগনশী উচ্চ 
ইংরেজশ বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে বিখ্যাত 
কুস্তিগির পরেশনাথের কাছে ব্যায়াম 'শিক্ষা করেন ॥ 
মহেন্দ্রনাথ রয়্যাল বেঙ্গল সার্কাসে'র প্রাতজ্ঠাতা 
ছিলেন। [২৬] 

মহেল্দ্রনাথ দে (2- ১৬.৭.১৯১২) 'শিলচর-- 
আসাম। 'িলচর জগর্ধাস আশ্রমের প্রধান মহেন্দ্র 
নাথ জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে যত 
ধছলেন। আশ্রম তল্লাশশর সময় পুঁলসের গুলিতে 
মারাত্মকভাবে আহত হয়ে গ্রেপ্তার হন ও সিলেট 
জেলে মারা যান। 19২] 

মহেন্দ্রনাথ বদ্যানাধ (?2-১৮.১১-১৯১২) 
রাধানগর- হুগলশ। রাজা বনয়কৃষ দেবের সাহত্য- 
সভার অন্যতম প্রধান পৃ্পোষক 'ছিলেন। 'নব্য- 
ভারত' ও অনুসন্ধান, পান্রকায় গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ 
ালখতেন। বাংলা সাহত্যের সংস্কার-সাধনের জন্য 
বহু পারশ্রম করেছেন। ফিছাাদন 'পুকোহিত' ও 
“অনুশীলন পা্রকা সম্পাদনা করেন। তিনি অক্ষয়- 
কুমার দত্ত এবং স্যামুয়েল হ্যানিমযানের জীবন- 
চারত-রচাঁয়তা। [২৬২৬] 

মহেচ্দুনাথ তর (১২৭২- ৪-১১.১৩৪৫ ব.) 
কোল্বগর--হুগলী। বাল্যে খ্যাতনামা দার্শানক 
দেবেদ্দ্রবজয় বসৃর কাছে 'শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। 'নব্য- 
ভারত”, 'নবজশবন”, “পন্থা, প্রভাতি পন্রিকায় তাঁর 
বহু কাঁবতা প্রকাশিত হয়। চণ্ডীর পদ্যানুবাদ 
কলে ও ক্পালিন*' নাটক লিখে খ্যাতিমান হয়ে- 
ছিলেন। ৫] 



গহেন্দুলাথ রায় 

গহেল্ছুনাথ রাম (-১৯৩০?)। বিপ্লবী 
দলে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। মেছুয়াবাজার 

সশ্রম কারাদণ্ড হয়, কিন্তু আপশলে ছাড়া পান। 
১৯৩০ খ্শী. আবার ধরা পড়েন এবং রাজস্থানের 
দেউলশ বন্দী-?শাঁবরে প্রোরত হন। সেখানেই তান 
সারা যান। 0৪২] 

মহেম্দ্রনাথ রায়, 'বিদ্যানাঁধ। বঙ্গীয় সাহত্য 
পাঁরষদের প্রাতিষ্তঠাতাদের অন্যতম । 'জল্মভাম' 
পান্নকার সম্পাদক 'ছিলেন। 'বাঁভন্ন পান্রকায় 
প্রবন্ধাদ প্রকাশ করেছেন। রাঁচত গ্রন্থ : "অক্ষয় 
দত্তের জশীবনচারত”, 'আর্যনারীগণের শিক্ষা ও 
স্বাধীনতা" প্রভাতি । [৬] 

মহেম্দ্রনাথ দরকার, ড. ১৮৮২ - ৬.৪,১৯৫৪)। 
১৯০৯ খী, এম.এ. পাশ করে সংস্কৃত কলেজে 
অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯৩৩ খী. প্রেসিডেলন্সী 
কলেজে ও পরে কলিকাতা 'বিশ্বাবিদ্যালয়ে দর্শন- 
শাস্লের অধ্যাপনা করেন। এছাড়া ভারতের 'বাভন্ন 
[বমববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা ও অধ্যয়নের 
সত্যে তাঁর যোগাযোগ ছিল। ১৯৪৭ খু. কাশী 

সম্মেলনে সভাপাঁতিত্ব করেন। পাশ্চাত্য দার্শানক 
বার্গস, জোন্টিলে, মনীষী রম্যাঁ রলাঁ, 'সলভা 
লেভি মহেন্দ্রনাথের মনীষার প্রশংসা করেছেন। 
তাঁর রাঁচত গ্রন্থ 'উপাঁনষদের আলো", পহন্দু মিস্ট- 

উল্লেখযোগ্য । 18] 
মহেন্দ্রলাল বস; (১৮৫৩ -১৯০১)। পিতা-- 

রজেন্দ্র। বাল্যে 'পিতৃঁবিয়োগ হয়। 'হন্দু স্কুলে 
কছ্াাীদন পড়েন। অল্প বয়সেই অভিনয়ে অনুরাগণ 
হয়ে ওঠেন । গিরিশচন্দ্র-পাঁরচালত লশলাবতশ নাটকে 

ভোলানাথ চোধুরশ'র ভূমিকায় ১১-৫৬-১৮৭২ 
ধু. প্রথম মণ্চাবতরণ করেন। এই আভিনয় দেখে 
বাট্যকার দীনবন্ধু তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে- 
ছলেন। নীলদর্পণ নাটকে “পদী ময়রান?'র ভূমিকায় 
গাঁরশচন্দ্রের প্রশংসা পান। আরও কয়েকাট ভূমিকায় 
দআভনয়ের পর উপেন দাসের শরৎ সরোজনশ 
বাটকে 'শরতে'র ভূমিকায় এবং পলাশীর যুদ্ধে 
সিরাজন্দৌলা*র ভূমিকায় প্রাতভার ছাপ রাখেন। 
গাঁরিশচন্দ্রের সঙ্গে একাধক নাটকে অংশগ্রহণ 
চরেন। বিষাদ নাটকে "অলকে্র ভূমিকায় মহেন্দ্র 
সালের আভিনয়, গিরিশচন্দ্র মতে--পৃবেরি সব 
ইাতিত্বরে ম্লান করে দেয়। বাল্যে তাঁর শিক্ষায় 
ব্যাঘাত ঘটলেও, নটউজীবনে সে অভাব পূর্ণ করেন। 
মহেন্দুলালের অকালমত্ত্যুতে দৃঃখপ্রকাশ করে তান 
বলেন, “তাঁহার বিয়োগে বঙ্গ রঞ্গালয়ের যে ক্ষাঁত 
ই 

[ ৪০১ ] মহেম্দ্রলাল সরকার 

হইয়াছে, তাহা পূর্ণ হইবার নহে ;: অপর মহেন্দ্র- 
লালের জন্মগ্রহণ সময় সাপেক্ষ । [৬৫,.৬৯)১৪১] 

মহেল্দ্লাল [বশ্বাস। কোধুরাখিল- চট্রগ্রাম । 
চট্টগ্রাম জেলায় যুবাঁবদ্রোহ সংঘটনের পর থেকে তাঁর 
বাঁড় 'বপ্লবীদের আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। তাঁর 
দুই পুত্র সুরেশ ও বিমল বস্লবশ দলে যোগ 
দেন। 'ব্রাটশ বাহনীর হাত থেকে বিশ্লবীদের 
বাঁচানোর জন্য সপারবারে দিনরাত পাহারা 'দিতেন। 
বহুবার বাঁড় তল্লাশশ করেও পুীলস কাউকে ধরতে 
পারে ন। অবশেষে ১৯৩৬ খু. তাঁকে গ্রেতার 
করা হয়। জেলে অনশন করে তিনি প্রাণ উৎসর্গ 
করেন। 1৪২,৯১৬] 

মহেম্দ্রলাল সরকার, ভা. 'িস.আই.ই, (২,১১৯, 
১৮৩৩ - ২৩,২,.১৯০৪) পাইকপাড়া -- হাওড়া । 
তারকনাথ । প্রথমে কলুটোলা ব্রা স্কুল ও পরে 
[হিন্দু কলেজের পড়া শেষ করে ১৮৬১৯ খ্যশ, 
কাঁলকাতা মোঁডক্যাল কলেজ থেকে আই.এম.এস, ' 
এবং ১৮৬৩ খুশ. এমডি. উপাঁধ পান। তান 
ভারতের দ্বতীয় এম.ডি.। প্রথম এমড. চন্দ্র 
কুমার দে। উপাঁধলাভের পর চিকিৎসা ব্যবসায় 
শূরু করে খ্যাত লাভ করেন। 4857881 819090 
07072 13101601518 17159010581 4৯১১০০12801, এর 

সেক্রেটারী ও সহ-সভাপাত থাকার সময় তান 
হোমওপ্যাথক চিকিৎসা পদ্ধাতর বিরুদ্ধে মত 
দেন। পরে হোমিওপ্যাঁথতে বিশ্বাস হয়ে ৯৬-২, 
১৮৬৭ খুশ. এ আসোঁসিয়েশনের ৪ুর্থ বার্ধক 
সভায় আলোপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালশয় সবজন- 
ণনান্দত কতকগুলি দোষ কণর্তন করে হ্যাঁনিম্যানের 
আবচ্কৃত প্রণালীর য্যান্তযুস্ততা প্রদর্শন করেন। 
ফলে উপস্থিত বহু সাহেব ও ভারতীয় ভান্তারের 
ধবরাগভাজন হন! আযসোসয়েশন থেকে তাঁকে 

বাহম্কৃত করা হয় এবং সেই সঙ্গে তাঁর ওপর 
একঘ'রে করার মত অত্যাচারও চলে। নিজ মত 

প্রকাশের জন্য তান ১৮৬৭ খু, 0515010 
703108] 06 7%1501015+ পাকা প্রকাশ করেন । 

তাঁর জশীবতকালে [তাঁনই ছিলেন সর্বপ্রধান হোঁমিও- 
প্যাথক চিকিৎসক । দেশবাসীকে বিজ্ঞানচর্চার সুযোগ 
দানের জন্য ২৯.৭.১৮৭৬ খুশী, 10180 4১9$০০12- 
01010 007 075 (00110192101018 06 9০1০7০০,-সংস্থার 

প্রতিষ্ঠা তাঁর অন্যতম শ্রেম্ত কীর্ত। মহেন্দ্রলালের 
পরামর্শে সরকার বিবাহাবাঁধ প্রণয়নে (1970585 
4৯5০6 [7 ০ 1872) মেয়েদের বিধাহের বয়স 

ন্যনপক্ষে ১৬ বছর নিধধারশ করেছিলেন ১৮৮৬ 
খুখ. বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি সভাপাতিত্ব 
করেছিলেন। আই সম্মেলনে আদামের চা” 
শ্রীমকদের দুরবস্থা সম্বজ্ধে প্রস্তাব নেওয়া হয়। 



মনেশচশ্দ ঘোষ 

মহেন্দ্রলাল শ্রীমকদের অপমানসূচক “কুলী' শব্দ 
ব্যবহারে আপাস্ত করেন। কাঁলকাতা বিশবাঁবদ্যালয়ের 
ফেলো, অনারার ম্যাঁজস্ট্রেট, কালকাতার শেরীফ 
(১৮৮৭) এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য 
গছলেন। ১৮৮৩ খ্যী, 'সি.আই,ই, এবং ১৮৯০ 

খু. কালকাতা িশ্ববিদ্যালয় থেকে “ডষ্ঈর অফ ল, 
উপাঁধ পান। বৈদ্যনাথে রাজকুমারণ কুজ্তাশ্রম প্রাতষ্ঠা 
করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞান ছাড়াও প্রাকীতিক "বিজ্ঞান 
ও জ্যোতিষে বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। (৩,৫,৭,৮, 
২৫,২৬,১২৪] 

মহেশচন্দ্র ঘোষ (১৮০৩ ?- ১৮৫৮) মহেশপুর 
চব্বিশ পরগনা । “মহেশ কাণা' নামে সমধিক 
প্রাসম্ধ 'ছলেন। জন্মান্ধতা এবং পতার অসচ্ছল 
অবস্থার জন্য শিক্ষার সুযোগ পান 'ন। িকট- 
বভ্শ টোলে ছাব্রদের পাঠ শুনে রামায়ণ, মহা- 
ভারত ও অমরকোষ মুখস্থ করেন। এই অসাধারণ 
প্রাতিভা দেখে টোলের অধ্যাপক তাঁকে অত্যন্ত 
যয়ের সঙ্গে শিক্ষা দেন। এই সময় থেকে তিনি 
সঙ্গশত-রচনা করেন। র্মে কাঁবয়ালগণের মধ্যে 

পরিচিত হয়ে কবিগানে অসাধারণ জনাপ্রয় হয়ে 
ওঠেন। শেষ-জীবনে কলকাতার ছাতুবাব ও লাটু- 
বাবুর আশ্রয়ে ছিলেন। [২৫,২৬] 

মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । নীল-বিদ্রোহের অন্যতম 
নায়ক। 'তাঁন নড়াইলের জামদার রামরতন রায়ের 
নায়েব ছলেন। শোনা যায়, আগস্ট ১৮৬০ খর. গ্রান্ট 
সাহেবের পাবনা সফরকালে হাজার হাজার কৃষকের 
যে বিক্ষোভ-প্রদর্শন ঘটোছল তার সংগঠক ছিলেন 
মহেশচছ্দ্র। নীল আন্দোলন প্রসঙ্গে জয়রামপুরের 
তালুকদার রামরতন মাল্লক এবং তাঁর দুই ভাই 
রামমোহন ও 'গারশের নামও উল্লেখযোগ্য । বাম- 
রতনকে বলা হত 'বাঙলার নানা সাহেব'। জামদাররা 
সাধারণভাবে কৃষকদের প্রাতি সহানুভূতিশীল 
ছিলেন; তবে তাঁদের অনেকেই জাঁমর পত্তীন 
ইজারার জন্য নীলকরদের কাছ থেকে চড়া দাম ও 
মোটা সেলামী আদায়ের উদ্দেশ্যে দাঙ্গাহাঞ্গামা 
বাধাতেন। [৩] 

মছেশচল্্ ন্যায়রত্, মছাজছোপাধ্যাকস (১১১১. 
১২৪২-চৈন্ন ১৩১২ ব.) নারীট--হাওড়া । হাঁর- 

নারায়ণ তর্ীসদ্ধান্ত। শ্রীমদ:ভাগবতের প্রাসদ্ধ 
টীকাকার শ্রীধর স্বামীর তান অধস্তন ভ্রয়োদশ 
পৃর্ষ । তিনি প্রথমে মোঁদনীপুর জেলার রায়গজে 
প্রাসম্থ বৈয়াকরণ ঠাকুরদাস চড়ামণির নিকট 
ব্যাকরণপাঠ মমাস্ত করেন। তারপর 'বাভন্ন অধ্যা- 
পকের নিকট কাব্য, স্মতি, বেদান্ত ও অলম্কার- 
শাস্ত অধ্যয়ন করে কাশ যান। সেখানে বেদ, 
উপাঁনবদ ও বেদাল্তশাম্্র পাঠ করেন। কাঁলকাতার 

[ ৪০২ ] মহেশচন্দ্র ভ্্রীচায" 

জয়নারায়ণ তকর্পন্টাননের নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন 
শেষ করে ন্যায়রত্' উপাঁধ পান। ১৮৬৩ খু, 
শোভাবাজারের মহারাজা কমলকৃষদেবের আনুক্লো 
চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা করতে থাকেন। 
১৮৬৪ খ্ডী. তান সংস্কৃত কলেজের অলগকার- 
শাস্তের অধ্যাপক শনযুক্ত হন ও 'ীানজে ইংরেজ 
ভাষা 'শক্ষা করতে থাকেন। ১৮৭৬ খনি, উত্ত 
কলেজের অধ্যক্ষ হন ও ১৮৯৫ খী. অবসর-গ্রহণ 
করেন। 'তাঁনই সংস্কৃত আদ্য, মধ্য ও উপাঁধ 
পরীক্ষার প্রবর্তক । স্বগ্রামে তাঁরই প্রাতাম্ঠিত উচ্চ 
ইংরেজন বিদ্যালয় বতমানে ন্যায়রত্র ইনৃস্টাটউশন' 
নামে পারাঁচিত। মাটন কোম্পানীর হাওড়া-আমতা 
রেলপথ তাঁরই প্রচেম্টায় 'নার্মত হয়োছল। তিনি 
'কাব্যপ্রকাশ” গ্রন্থের টীকা এবং 'ন্যায়কুসুমাঞ্জীলর 
তাৎপর্যাববরণ” ও 'বাক্যপ্রকাশের তাৎপধযববরণ' 
নামে টিপ্পনণ গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া এশিয়াটিক 

সংহিতা'র ততায়, চতুর্থ ও পণ্চম খণ্ড এবং শবর- 
ভাষ্যসহ “মীমাংসাদর্শন" সম্পাদনা করেন। পাঁঞ্জকা- 
সংস্কার কার্েও ব্রতী হয়েছিলেন। ১৮৮১ খুন, 
সরকার কর্তৃক তিনি সি.আই.ই. এবং ১৮৮৭ খু, 
'মহামহোপাধ্যায়। উপাধি দ্বারা সম্মানিত হয়ে- 
িলেন। [২৫,২৬,১৩০] 

মহেশচন্দ্র বরুয়্া (১৯০৮ -জানুয়ারী ১৯৩৮) 
সাতবাঁড়য়া- চট্রগ্রাম । গৌরাঁকশোর। ১৯২১ খর, 
অসহযোগ আন্দোলনে ও ১৯৩০ খু, আইন 
অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন । গুপ্ত 'বিশ্লবী 
দলের সভ্য ছিলেন। ১৯৩৩ খী. বাথুয়া রাজ- 
নৈতিক ডাকাতি মামলায় যাবজ্জীবন কারাদীণ্ডিত 
হয়ে আন্দামান জেলে প্রোরত হন। ১৯৩৬ খু. 
তাঁকে রাজশাহশী জেলে স্থানাল্ভারত করা হয়্। 

সেখানেই মারা যান। 1৪২] 
মহেশচল্দ্র ভষ্্রীচার্ঘ (১৭.৮.১২৬৫ - ২৭,১৯০, 

১৩৫০ ব.) বিটঘর--িপুরা। ঈশ্বরদাস তর্ক 
[সম্ধান্ত। প্রাসম্ধ হোমিওপ্যাথিক ওউধধ ব্যবসায়শ। 
দারিদ্র্যের জন্য পড়াশুনা বেশী করতে পারেন 'ন। 
কচ্ছতসাধন করে জীবন কাটিয়ে আর্জত অর্থ জন- 
সেবায় দান করেন। কুমিল্লায় যে কোন বাষ্ডালখ- 
পরিচালিত ব্যবসায়ে সাহায্য করেছেন । নিজে রাজ- 
নোৌতক আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে জাঁড়ত না থেকেও 
বিপ্লবীদের বন্ধু ছিলেন। পিতার স্মৃতি- 



প্রহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় [ ৪০৩ ] মাখনলাল রায়চৌধরী 

চিকিৎসা", ন্দ্রীরোগ চিকিৎসা”, হোমিওপ্যাথিক মহেশ্বর চল্দ (১- ১৯৪৩) মক্রমপুর- মোঁদনশ- 
ওলাওঠা গাকিৎসা', “পারবাঁরক ভেষজতত্ত' প্রভীতি। 
[৩১৯০] 

মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮২৮ -১১০৫)। 
উনাবংশ শতাব্দীর 'দ্বতীয়ার্ধে তাঁর মত পাঞ্জাবী 
(শোরী মিঞা) টউপ্পার বাঙালী গায়ক অল্প 'ছল। 
বারাণসীর পাঁশ্ডত রামকুমার মিশ্র এবং শিউসহারের 
কাছে পশ্চিমী রীতির টপ্পা শেখেন। মহেশচন্দ্ের 
প্রথম জশবনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন পাথুরিয়াঘাটার 
রাজা যতীল্দ্রমোহন ঠাকুর এবং পরবর্তী জীবনে 
মসাঁজদ বাড়ী স্ট্রীটের স্াবখ্যাত গুহ পারবার। 
প্রীঅমিয়নাথ সান্যাল স্বীয় পিতার মত উদ্ধৃত করে 
বলেন) 21217551) 11011151155 ৮25 085 0105 

(91610160 59০০1811500 1019122 2170 10 

[0116591-...1107115 1৯1010051155 01: 1191)9517 

[7500 25 106 ৬/০5 191010191760, 17117090 011 

25 9 1910127 0101595101291 98105 2100 105 

৮05 11201102119 01161072107 01 0176 911151)20 

51519 01 736175911 70191705, 2100 100 117659171 

তাঁর রচিত পাঁচাট গান পাওয়া যায়। পূর্ণাঙ্গ 
পশ্চিমী টউপ্পার অনুশীলন করলেও বাংলা টপ্পা 
গাওয়া বন্ধ করেন নি। স্বরাঁচত বাংলা টপপা প্রায়ই 
গাইতেন। িন্ধূড়ার টপ্পায় যশস্বী ছিলেন । হরিশ- 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামকুমার চট্টোপাধ্যায় ছাড়া তাঁর 
আরও অনেক শিষ্য ছিল। ১৮৭৫ খুশি, 'প্রন্স অফ 
ওয়েলস এডওয়ার্ড কাঁলকাতায় এলে তাঁর সং- 
ব্ধনায় বেলগাছিয়া 'ভিলার অনুষ্ঠানে মহেশচন্দ্ 
সঙ্গীত পাঁরবেশন করেন। মহেশচন্দ্রের টস্পার 
এতিহ্য তাঁর শিষ্য সতশশ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর 
সঙ্গে ১৮৬৪ - ১৯৫৬) বিলুস্ত হয়। তাঁর জন্ম- 
স্থান ও বংশপরিচয় জানা যায় না। [১০৬] 
মহেশচগ্দ্ু সরকার 0১৮১৮ - ১৮৮৭)। বারাণসঈ- 

প্রবাসী বাঙাল মহেশচন্দ্র খ্যাতনামা বীণকার 
ছিলেন। গণেশশলাল বাজপেয়ী ছিলেন তাঁর প্রধান 
সঙ্গীতগদরু। প্রথম জীবনে সেতার-বাজনায় দক্ষতা 
অজর্ন করেন। তাঁর বীণাবাদন শুনে শ্রীরামকৃফদেব 
ভাবসমাধিস্থ হয়েছিলেন। [৩] 

মহেশ সরকার (১৯০০ - ২০.৬.১৯৪৫) কাঁল- 
গ্রাম মালদহ । অসহযোগ আন্দোলনে যোগ 'দয়ে 
রাজনৌতিক জীবন শুরু করেন। ক্রমে ফিষাণ- 
মজদূর সংগঠনে আত্মানয়োগ করে ১৯২৮ খ্ী. 
কলিকাতায় অনুষ্ঠিত 'কিষাণ-মজদুর সম্মেলনে 
যোগ দেন। ১৯৩৮ খুশী. চচিল রাজার 'বরুদ্ধে 
আন্দোলন করে জয়লাভ করেন। তান মালদহ 
জেলার কঁমউানস্ট পার্টির অন্যতম প্রাতিষ্ঠাতা 
ছিলেন? [৭৬] 

পুর। মাখন। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগদান- 
কালে প্হীলসের লাঠির আঘাতে মারা খান। 1৪হ্] 

মহেশ্বর ন্যায়ালত্কার (১৫৮২-?) শ্রীহটু। 
মুকুন্দ 'বশারদ। কাব্যপ্রকাশের 'ভাবার্থ 'চিন্তামীণ' 
টকা এবং “বর্ণ-ধর্মপ্রদীপ", 'দারপ্রদীপ', শবচার- 
প্রদীপ', 'সংসারপ্রদীপ, প্রভাতি স্মত-বিষয়ক ২৮টি 
প্রদীপ-গ্রন্থের রচয়িতা । [২৬] 

মহেশ্বর মাইতি (?- ১৯৩০) রাজমা- মোঁদনখ- 
পুর। আইন-অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। 
চৌঁকিদারী ট্যাক্সের বিরুদ্ধে খাইতে বিক্ষোভ- 
শোভাযান্রাকালে পুলেসের গুলিতে আহত হয়ে 
মারা যান। [৪২] 

মাথসলাল ঘোষ (১৯০১ - ২৯.৯২,১৯১৯) 
আলমবাজার--চঁব্বিশ পরগনা । অক্ষয়কুমার । পনরো 
বছরের এই কিশোরকে মার্ট ১৯১৬ খু. পীলস 

কাঁলকাতার উপকণ্ঠ থেকে গ্রেপ্তার করে রাজনোৌতিক 
ডাকাতি মামলার আসাম ব'লে আদালতে হাজির 
করে। বিচারে খালাস পেলেও ভারতরক্ষা বিধানে 
তত্ক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করে বাঙলার 'বাভন্ন জেল ও 
অস্বাস্থ্যকর গ্রামে তাঁকে অন্তরীণ রাখা হয়। 
পাঁলসী অত্যাচার ও চরম অবহেলার ফলে তাঁর 
মৃত্যু ঘটে। সরকারী পল্ে তাঁর মৃতকে আত্মহত্যা 
বলা হয়েছে। [৪২৪৩] 

মাখনলাল রায়চৌধ্রশ (৫.১-১৯০০- ২৮.৬, 

১৯৬২) করপাড়া- নোয়াখালণ। প্রখ্যাত আইনাঁবদ: 
মাহমচন্দ্র। এীতহাসিক মাখনলাল বাঁশষ্ট শিক্ষা- 
বদ, ক্রীড়াবদ, সাহাত্িক ও সমাজসেবা 
গহসাবেও খ্যাতিমান ছিলেন। নোয়াখালীর জবলণ 
হাই স্কুল থেকে বাত্তসহ প্রবেশিকা পরাক্ষা পাশ 
করেন। ঢাকা কলেজে বি.এ, ক্লাশে পড়ার সমর 
গাম্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেওয়ায় 
কলেজ থেকে বিতাড়িত হন। পরে ১৯২২ খা. বি.এ. 
এবং প্রোসডেম্সী কলেজ থেকে হাতহাসে প্রথম 
শ্রেপিতে এম.এ, পাশ করেন। ইতিমধ্যে আইন 
পরশক্ষাতেও উত্তীর্ণ হন। এীতিহাসিক যদুনাথ 
সরকারের অধীনে কিছাাদন গবেষণা করেন। কর্ম” 
জীবনের শুরু পাটনা কলেজে । ভাগলপর টি. এন, 
জে. কলেজে অধ্যাপনাকালে অধ্যাপক খোদাবক্সের 
অধশনে "শন ইলাহ্'র ওপর গবেষণা কার্য করে 
প্রেমচাদি-রায়চাঁদ বৃত্তি এবং ৯৯৩৪ খ্ী, 'মওয়াট? 
স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৩৭ খুশী, বারাণসশর 
ওরিয়েন্টাল কলেজ তাঁকে "শাস্মশ উপাধি দান 
করে। 9050 920. 2২৩1861017 2 1012181 1100121 

নিবন্ধের জন্য তিনি ১৯৪১ খু, ডিশলট. উপাধি 
পান। ১৯৪২ খু, কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ে 



মছেশচন্দ ঘোষ 

মহেন্দ্রলাল শ্রামকদের অপমানসূচক 'কুলী' শব্দ 
ব্যবহারে আপান্ত করেন। কাঁলকাতা 'বিদ্বাবদ্যালয়ের 
ফেলো, অনারার ম্যাজিস্ট্রেট, কাঁলকাতার শেরীফ 
(১১৮৮৭) এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য 
দছলেন। ১৯৮৮৩ খড়. ি.আই.ই, এবং ১৮৯০ 
খপ. কাঁলিকাতা [বিশ্বাবদ্যালয় থেকে “স্টর অফ ল, 
উপাধ পান। বৈদ্যনাথে রাজকুমারা কুম্ঠাশ্রম প্রাতিষ্তা 
করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞান ছাড়াও প্রাকতিক বিজ্ঞান 
ও জ্যোতিষে বিশেষ পাশ্ডিত্য ছিল। [৩,৫,৭১৮, 
২৫,২৬,১২৪] 
মহেশচন্দ্র ঘোষ (১৮০৩ ?- ১৮৫৮) মহেশপুর 

-চাঁব্বশ পরগনা । 'মহেশ কাণা” নামে সমাঁধক 
প্রাসম্ধ গছিলেন। জল্মান্ধতা এবং 'পতার অসচ্ছল 
অবস্থার জন্য শিক্ষার সুযোগ পান নি। নিকট- 
বরণ টোলে ছাত্রদের পাঠ শুনে রামায়ণ, মহা- 
ভারত ও অমরকোষ মুখস্থ করেন। এই অসাধারণ 
প্রাতভা দেখে টোলের অধ্যাপক তাঁকে অত্যন্ত 
ধড়ের সঙ্গে শিক্ষা দেন। এই সময় থেকে তান 
সঙ্গাঁত-রচনা করেন। ক্রমে কবিয়ালগণের মধ্যে 
পারাচত হয়ে কাঁবগানে অসাধারণ জনাপ্রয় হয়ে 
ওঠেন। শেষ-জশবনে কাঁলকাতার ছাতুবাবু ও লাট:ু- 
বাবুর আশ্রয়ে ছিলেন। [২৫,২৬] 

মহেশচন্দ্র চত্ৌপাধ্যাক় । নীল-বিদ্রোহের অন্যতম 
নায়ক। 'তাঁন নড়াইলের জাঁমদার রামরতন রায়ের 
নায়েব ছিলেন । শোনা যায়, আগস্ট ১৮৬ ০ খর. গ্রান্ট 
সাহেবের পাবনা সফরকালে হাজার হাজার কৃষকের 
যে বিক্ষোভ-প্রদর্শন ঘটোছিল তার সংগঠক ছিলেন 
মহেশচন্দ্র। নীল আন্দোলন প্রসঙ্গে জয়রামপুরের 
তালুকদার রামরতন মাল্লাক এবং তাঁর দুই ভাই 
রামমোহন ও ারশের নামও উল্লেখযোগ্য। রাম- 
রতনকে বলা হত 'বাগুলার নানা সাহেব । জামদাররা 
সাধারণভাবে কৃষকদের প্রাতি নু 
ছিলেন; তবে তাঁদের অনেকেই জামর পত্তান 
ইজারার জন্য নশলকরদের কাছ থেকে চড়া দাম ও 
মোটা সেলামী আদায়ের উদ্দেশ্যে দাঙাহাঙ্গামা 
বাধাতেন। 1৩] 

মছেশচল্দ ন্যাপ্সরত্ব, অহাঅছোপাধ্যাকস (১১.১১. 
৯২৪২-চৈন্ন ১৩১২ ব.) নারীট-হাওড়া। হরি- 
নারায়ণ । জ্রীমদভাগবতের প্রাসিদ্ধ 
টকাকার শ্রীধর জ্বামীর তান অধস্তন রয়োদশ 
পুরুষ । তিনি প্রথমে মোদনীপুর জেলার রায়গঞ্জে 
প্রাসম্ধ বৈয়াকরণ ঠাকুরদাস চূড়ামাণর নিকট 
ব্যাকরণপাঠ সমাপ্ত করেন। তারপর 'বাভনম্ন অধ্যা- 
পকের নিকট কাব্য, স্মৃতি, বেদান্ত ও অলঙ্কার- 
শাস্ম অধায়ন করে কাশশ যান। সেখানে বেদ, 
উপানষদ্গ- ও বেদাল্তশান্ত্র পাঠি করেন। কাঁজকাতায় 

[ ৪০২ ] মহেশচন্দ্ু ভ্টাচাষ 

জয়নারায়ণ তকর্পন্টাননের 'নকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন 
শেব করে নন্যায়রত্* উপাধ পান। ১৮৬৩ খু, 
শোভাবাজারের মহারাজা কমলকৃদেবের আনুকল্যে 
চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা করতে থাকেন। 
১৮৬৪ খী, তান সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার- 
শাস্তের অধ্যাপক নিষুন্ত হন ও নিজে ইংরেজ 
ভাষা শিক্ষা করতে থাকেন। ১৮৭৬ খড, উত্ত 
কলেজের অধ্যক্ষ হন ও ১৮৯৫ খশ. অবসর-গ্রহণ 
করেন। তিনিই সংস্কৃত আদ্য, মধ্য ও উপাঁধ 
পরীক্ষার প্রবর্তক । স্বগ্রামে তাঁরই প্রাতীষ্ঠত উচ্চ 
ইংরেজ বিদ্যালয় বর্তমানে 'ন্যায়রর্র ইনৃস্টাটউশন' 
নামে পাঁরাঁচিত। মার্টন কোম্পানীর হাওড়া-আমতা 
রেলপথ তাঁরই প্রচেষ্টায় শনার্মত হয়োছল। 'তাঁন 
'কাব্যপ্রকাশ' গ্রন্থের টকা এবং ন্যায়কুস্মাঞ্জালর 
তাৎংপর্যাববরণ” ও 'বাক্প্রকাশের তাৎপরাববরণ' 
নামে টিপ্পনণ গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া এশিয়াটিক 
সোসাইটির আনুকূল্যে সায়ণভাষ্যসহ “তৌত্তরায় 
সধাহতা"র তৃতীয়, চতুর্থ ও পণ্টম খণ্ড এবং শবর- 
ভাষ্যসহ “মীমাংসাদর্শন' সম্পাদনা করেন । পাঁঞ্জকা- 
সংস্কার কার্যেও ব্রতী হয়োছলেন। ১৮৮১ খু, 
সরকার কর্তৃক তান সি.আই-ই. এবং ১৮৮৭ খু. 
“মহামহোপাধ্যায়। উপাধি দ্বারা সম্মানিত হয়ে- 
ছিলেন। [২৫,২৬,১৩০] 

মহেশচন্দ্র বরুয়া (১৯০৮ -জানুয়ারী ১৯৩৮) 
সাতবাড়য়া-_চট্রগ্রাম । গৌরাকশোর। ১৯২১ খ, 
অসহযোগ আন্দোলনে ও ১৯৩০ খ, আইন 
অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। গুপ্ত বিস্লবী 
দলের সভ্য 'ছলেন। ১৯৯৩৩ খন. বাথুয়া রাজ- 
নৌতক ডাকাতি মামলায় যাবজ্জীবন কারাদাণ্ডিত 
হয়ে আন্দামান জেলে প্রেরিত হন। ১৯৩৬ খ্ী, 
তাঁকে রাজশাহশ জেলে স্থানান্তারত করা হয়। 
সৈথানেই মারা যান। [৪২] 

মহেশচন্দ্র ভর্ভীচার্য €১৭.৮.১২৬৫ - ২৭.১০, 
১৩৫০ ব.) 'াটঘর-_ন্িপুরা । ঈশ্বরদাস তর্ক 
1সদ্ধাল্ত। প্রীসম্থ হোমওপ্যাঁথক ওঁধধ ব্যবসায়শ। 
দারিদ্রের জন্য পড়াশুনা বেশী করতে পারেন নি। 
কচ্ছ:সাধন করে জাবন কাটিয়ে আর্জত অর্থ জন- 
সেবায় দান করেন। কুমিল্লায় যে কোন বাঙালণ- 
পাঁরচালত ব্যবসায়ে সাহায্য করেছেন। নিজে রাজ- 
নৈতিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে জাঁড়ত না থেকেও 
বিপ্লবীদের বন্ধু ছিলেন। পিতার স্সৃতি- 
রক্ষার্থে দারদ্র ছাত্রদের জন্য কুমিল্লা শহরে ঈশবর- 
পাঠশালা", ও মাতার স্মাতরক্ষার্থে 'রামমালা 

শঁনবোদতা বাঁজকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁর 
প্রকাশিত কয়েকাঁট উল্লেখযোগ্য গ্রল্থ : 'পাঁরবাঁরক 



শহেশচন্দ্র অখোপাধ্যায 

[াঁকৎসা” স্পীরোগ চিকিৎসা”, "হোমিওপ্যাথিক 
ওলাওঠা চিকিৎসা” “পাঁরবারিক ভেষজতত্ব প্রভীতি। 
[৩১৯০] 

মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৮ -১১৯১০৫)। 
উনাবংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর মত পাঞ্জাবী 
(শোরী মিঞা) টপ্পার বাঙাল গায়ক অল্প 'ছল। 
বারাণসর পণ্ডিত রামকুমার মিশ্র এবং শিউসহারের 
কাছে পাঁশ্চমী রীতির টউপ্পা শেখেন। মহেশচন্দ্রের 
প্রথম জীবনের পৃ্ঞপোষক ছিলেন পাথ্ারয়াঘাটার 
রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং পরবর্তী জীবনে 
মসজিদ বাড়ী স্ট্রীটের সুবিখ্যাত গুহ পাঁরবার। 
শরীআময়নাথ সান্যাল স্বীয় পিতার মত উদ্ধৃত করে 
বলেন, 21917551) 1 010)51095 ৮/95 0১৩ 10091 
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তাঁর রাঁচিত পাঁচাট গান পাওয়া যায়। পূর্ণাঙ্গ 
পাশ্চমী টপ্পার অনুশীলন করলেও বাংলা টপ্পা 
গাওয়া বন্ধ করেন নি। স্বরচিত বাংলা টপ্পা প্রায়ই 
গাইতেন । সিম্ধুড়ার টপ্পায় যশস্বী ছিলেন । হারশ- 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামকুমার চট্টোপাধ্যায় ছাড়া তাঁর 
আরও অনেক শিষ্য ছিল। ১৮৭৫ খুশী. প্রন্স অফ 
ওয়েল্স্ এডওয়ার্ড কাঁলকাতায় এলে তাঁর সং- 
বর্ধনায় বেলগ্াছিয়া ভিলার অনুষ্ঠানে মহেশচন্দ্র 
সঙ্গীত পাঁরবেশন করেন। মহেশচন্দ্রের ট”্পার 
এীতহ্য তাঁর শিষ্য সতাঁশ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর 
সঙ্গে 0১৮৬৪ - ১৯৫৬) 'বিলুস্ত হয়। তাঁর জন্ম- 
স্থান ও বংশপাঁরিচয় জানা যায় না। [১০৬] 

মহেশচচ্ছু সরকার (১৮১৮ - ১৮৮৭)। বারাণসী- 
প্রবাসী বাঙাল মহেশচন্দ্র খ্যাতনামা বীণকার 
ছিলেন। গণেশশলাল বাজপেয়ী ছিলেন তাঁর প্রধান 
সঙ্গীতগৃরু। প্রথম জীবনে সেতার-বাজনায় দক্ষতা 
অজর্ন করেন। তাঁর বীণাবাদন শুনে শ্রীরামকৃফদেব 
ভাবসমাধিস্থ হয়োছিলেন। [৩] 

মহেশ সরকার (১৯০০ - ২০.৫.১৯৪৫) কাঁল- 
গ্রাম মালদহ । অসহযোগ আন্দোলনে যোগ "পয়ে 
রাজনোতিক জশবন শুরু করেন। ক্রমে কিষাণ- 
মজদুর সংগঠনে আত্মানয়োগ করে ১৯২৮ খু, 
কলকাতায় অনুষ্ঠিত কিষাণ-মজদুর সম্মেলনে 
যোগ দেন। ১৯৩৮ খুশী, চাঁচল রাজার বিরুদ্ধে 
আন্দোলন করে জয়লাভ করেন। তিনি মালদহ 
জেলার কমিউনিস্ট পাটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা 
ছিলেন। [৭৬] 

[8৪০৩ ] মাখনলাল রায়চৌধুরী 

মহেশ্বর চল্দ (2- ১৯৪৩) মক্রমপুর--মোঁদনগ- 
পুর। মাখন। 'ভারত-ছাড়”" আন্দোলনে যোগদান- 

কালে পুলিসের লাঠির আঘাতে মারা যান। 1৪২] 
মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার (১৫৮২-১) শ্রীহট্র। 

মুকুন্দ 'বিশারদ। কাব্যপ্রকাশের “ভাবার্থ 1চন্তামাঁণ, 
টপকা এবং 'বর্ণ-ধর্মপ্রদীপ”, “দারপ্রদশপ', শবচার- 
প্রদীপ", 'সংসারপ্রদীপ, প্রভীতি স্মাতি-বিষয়ক ২৮টি 
প্রদীপ-গ্রল্থের রচাঁয়তা। 1২৬] 

সহেশবর মাইীতি (2 - ৯৯৩০) রাজমা-মোদনশ- 
পুর। আইন-অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। 
চৌকিদার ট্যাক্সের বিরুদ্ধে রাইতে িক্ষোভ- 
শোভাযান্লাকালে পাঁলসের গাাঁলতে আহত হয়ে 
মারা যান। 1৪২] 

মাখনলাল ঘোষ (১১৯০১ - ২৯.১২.১৯১৯) 
আলমবাজার--চব্বিশ পরগনা । অক্ষয়কুমার । পনরো 
বছরের এই কিশোরকে মার্চ ১৯১৬ খী, পাস 
কাঁলকাতার উপকণ্ঠ থেকে গ্রেপ্তার করে রাজনৈতিক 
ডাকাতি মামলার আসামী ব'লে আদালতে হাজির 
করে। বিচারে খালাস পেলেও ভারতরক্ষা ধানে 
তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করে বাঙলার 'বাঁভল্ন জেল ও 
অস্বাস্থ্যকর গ্রামে তাঁকে অন্তরীণ রাখা হয়। 
পুঁলিসী অত্যাচার ও চরম অবহেলার ফলে তাঁর 
মৃত্যু ঘটে। সরকার পরে তাঁর মৃত্যুকে আত্মহত্যা 
বলা হয়েছে। [৪২১৪৩] 

মাখনলাল রায্সচৌধ্যরশ (৫.১.১৯০০ - ২৮.৬, 
১৯৬২) করপাড়া- নোয়াখালী । প্রখ্যাত আইনাঁবদ 
মাহমচন্দ্র। এীতহাঁসক মাখনলাল 'বাঁশষ্ট [শক্ষা- 
বদ, ক্রীড়াবিদ, সাঁহাত্যক ও সমাজসেবী 
হিসাবেও খ্যাতিমান ছিলেন৷ নোয়াখালশর জাীবলশ 
হাই স্কুল থেকে বৃত্তিসহ প্রবোৌশকা পরাক্ষা পাশ 
করেন। ঢাকা কলেজে বি.এ. ক্লাশে পড়ার সময় 
গান্ধীজশর অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেওয়ায় 
কলেজ থেকে বিতাঁড়ত হন। পরে ১৯২২ খএশ. বি.এ. 
এবং প্রোসডেম্সী কলেজ থেকে ইতিহাসে প্রথম 
শ্রেণিতে এম.এ. পাশ করেন। হইাতিমধ্যে আইন 
পরণক্ষাতেও উত্তীর্ণ হন। এতিহাঁসক যদুনাথ 
সরকারের অধীনে কিছুদিন গবেষণা করেন। কর্মী 
জীবনের শুরু পাটনা কলেজে । ভাগলপুর টি. এন. 
জে. কলেজে অধ্যাপনাকালে অধ্যাপক খোদাবকোর 
অধীনে প্দখন ইলাহ'র ওপর গবেষণা কার্য করে 
প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃর্ত এবং ১৯৩৪ খুশ. 'অওয়াট' 
স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৩৭ খী, বারাণসর 
ওাঁরয়েশ্টাল কলেজ তাঁকে 'শাস্ঘী' উপাধি দান 
করে। 51820 24 25115101720 191081771 1150395? 

নিবন্ধের জন্য তিনি ১৯৪১ খুশি, ডিশলট. উপাধি 
পান। ১৯৪২ খুশি, কাঁলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ে 



মাখনলাল শেন 

ধশলামিক ইতিহাস 'বভাগ খোলা হলে তিনি তার 
অধাপক হয়ে আসেন। ১৯৪৪ খুশী. “ঘোষ দ্রাভোলং 
ফেলোশিপ, নিয়ে কায়রো আল.আজ.হর গবিশব- 
বিদ্যালয়ে যান। ১৯৪৮ খত, 2+19910 17) 191917) 
গ্রন্থের জন্য গ্রাফথ পুরস্কার লাভ করেন। এ 
সময় আরবণ ভাষায় 'ভগবদ্গণতা”র অনুবাদ গতানিই 
প্রথম করেন। এরপর তানি মিশরের রাজকাঁয় বিশ্ব 
ধবদ্যালয়ে প্রাচ্য সংস্কীতির অধ্যাপক নিযুস্ত হন। 
এই বিশ্বাবদ্যালয়ের ডোৌলগেশনের সভ্যরূপে তান 
মধ্যপ্রাচ্যের বহু দেশ ভ্রমণ করেন। ১৯৫০ খু. 
দেশে ফিরে কাঁলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ে যোগ দেন 
এবং ৯৯৫৭ খু, এশ্লামিক 'বভাগের প্রধান 
অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। “আরবী সাহত্যের 
উপর সংস্কৃতের প্রভাব ইংরেজীতে) শঈর্ষক প্রবন্ধ 
রচনা করে তিনি স্যার আশুতোষ স্বর্ণপদক লাভ 
করেন। সাহত্যকর্মে এবং সাঁহত্যের আলোচনায় 
তাঁর বশেষ দক্ষতার পাঁরচয় পাওয়া যায়। তাঁর 
রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'জাহানারার 
আত্মকাহনশী', 'শরৎ-সাহত্যে পাঁতিতা*, শবশ্বের 
বিখ্যাত প্রাবল”, “আরব শিশুর কাঁহন?”, প্রভীতি। 
তাছাড়া "ভারতবর্ষ পাঁরচয়', ২০10919০501 

4১0881015004705 7585196 গা। 1945" প্রভৃতি গ্রল্থ- 

গলি তাঁর গভশর জ্ঞান ও মননশীলতার পাঁরিচায়ক। 
ক্রীড়ানুরাগী ছিলেন। আই.এফ.এ. ফুটবল প্রাত- 
যোগিতায় 'তাঁন কয়েকবার খেলেছেন। কাঁলকাতা 
বিশবাবিদ্যালয়ের ব্লুড়া বিভাগের অধ্যক্ষ 'ছিলেন। 
মুঙ্গেরের ভূমিকম্পের সময় ও পণ্টাশের মন্বল্তরে 
তাঁর সেবাকার্য উল্লেখযোগ্য । [১৪৯] 

মাখনলাল সেন (১১.১.১৮৮১ -১১,৫.১৯৬৫) 
সোনারং-ঢাকা। গুরুনাথ। পিতার কর্মস্থল চট্র- 
গ্রামে জল্ম। আযাসস্ট্যান্ট সার্জন 'পতা চট্রগ্রাম থেকে 
বদলি হয়ে উত্তরপাড়ায় এলে মাখনলাল সেখানকার 
উচ্চ বিদ্যালয়ে ভার্ত হয়ে প্রথম বিভাগে এন্ট্রাম্স 
এবং প্রোসিডেল্স কলেজ থেকে এফ.এ. ও বি.এ. 
পাশ করে এম.এ. ক্লাশে ভার্ত হন। কিন্তু স্বদেশশ 
আন্দোলনের সময় বিশ্লবী দলে যোগ দিয়ে ঢাকা 
যান এবং অনুশশলন সাঁমাতর নেতা পাঁলনাবহারশ 
দাস গ্রেপ্তার হবার পর সমাতির নেতা হন। ১৯১০ 
খু. তাঁর নামে ঢাকা যড়যল্ত মামলার গ্রেপ্তার 
পরোয়ানা বার হলে আত্মগোপন করে কাঁলকাতায় 
আসেন। এখানে গোপনে অনুশশলন সামাতির কাজ- 
কর্ম চালাতে থাকেন। এইসময় দেশবন্ধূ চিত্তরঞ্জন, 
বাঘা যতীন, মানবেন্দ্রনাথ প্রমুখের সঙ্গে পারাঁচিত 
হন। ২৯১৪ খ্টী. বর্ধমানে ও কাঁথিতে প্রবল বন্যা 
হলে 'তাঁন বাঘা যতীনের সহাক্লতায় বন্যার্তদের 
সাহায্যে এাগয়ে বান। এই ব্যাপারে বাঙলা সর- 

[ ৪০9৪8 ] হাঁশক্যচন্দ তকভূষণ 

কারের সঙ্গে প্রচণ্ড বিবাদ শুরু হয়। ১৯১৫ 
খ্ডী, 'ভারতরক্ষা আইন, রচিত হলে মাথনলাল 
চট্টগ্রামের টেকনাফ অণ্চলে গ্রেপ্তার হন। ১৯২০ 
খুব, মুক্তি পেয়ে কলকাতায় এসে কংগ্রেসের 
াবশেষ আঁধবেশনে যোগ দেন। এই আঁধবেশনে 
গান্ধীজীর সমর্থনে এাগয়ে যান। নাগপুর কংগ্রেসে 
অসহযোগ নীতি গৃহীত হলে ১৯২১ খ্এী. তান 
কাঁলকাতায় 'চন্তরঞ্জনের অনুরোধে গোঁড়ীয় সর্ব- 
ধবদ্যায়তনের ভার গ্রহণ করেন। কছ্বাদন পরে 
বিপ্লবী জীবনের বন্ধ সরেশচন্দ্র মজুমদারের 
অন্রোধে আনন্দবাজার পান্রকা'য় যোগদান করে 
১ নভেম্বর ১৯৩০ খুশী, অল্প 'কছীদনের জন; 
সম্পাদক হন। ১২.১১,১৯৩০ খু, পাউন্ড টোবল 
কন্ফারেন্সে'র প্রাতবাদে কাঁলকাতা প্ালস কাঁম- 
শনারের আদেশ অমান্য করে 'মাছিলের নেতৃত্ব দিয়ে 
গ্রেপ্তার হন ও ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। 
১৯৩৯ খুশী. আনন্দবাজার পান্রকা ছেড়ে 'জার্না- 
লস্ট কর্নার" নামে সাংবাদক সঙ্ঘ প্রাতম্ঠা করে 
'ভারত' নামে একটি পাত্রকা প্রকাশ করেন। ১৯৪২- 
এর “ভারত-ছাড়' আন্দোলনের সময় “ভারত' পান্রকা 
মারফত মাখনলাল 'বগ্লবী সাংবাদকতার চূড়ান্ত 
আদর্শ স্থাপন করেন। “ভারত, পাত্রকাট রাজরোষে 
পড়লে তিনি আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। কছু- 
দিনের মধ্যেই গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৪৫ খুশী. পর্যন্ত 
অন্তরীণ থাকেন। মুক্ত পেয়ে পুনর্বার "ভারত, 
পন্িকাটি প্রকাশ করলেও দীর্ঘাদন চালাতে পারেন 
নি। দেশ স্বাধীন হবার পর কাঁলকাতা 'বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের সাংবাঁদকতা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন। ঢাকার সোনারং ন্যাশনাল স্কুলের প্রাতি- 
স্ঠাতা ছিলেন। “সডিসন কমাট”র মতে, এই স্কুলাট 
ছাত্রদের উপর সাংঘাতিক প্রভাব বস্তার কাঁরয়াছিল 
এবং ইহা বহু ডাকাতির জন্য দায়ী... । বর্তমান 
কালের প্রাথতষশা সাংবাঁদকদের অনেকে তাঁর শষ্য । 
[৩১৪,৭,১৬,৫৪] 

মাঁশিক্চল্দ্র তকভূষণ (১৮শ শতাব্দী)। পিতা 
বন্দ্যবংশীয় রামব্ল্পলভ নৈহাটির সুবখ্যাত ভ্রাচার্য 
বংশের আঁদপুরুষ এবং নদীয়া-রাজ রঘুরামের 
দানভাজন 'ছিলেন। মাপক্যচন্দ্ও হাঁলশহরের 
সাবর্ণচৌধুরধ সন্তোষ রায় এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্র 
কাছ থেকে বহ ভূমি দান পেয়েছিলেন। নব্যন্যায়ের 
একজন প্রাসম্ধ পান্রকাকার 'ছিলেন। তাঁর উদ্ভাবিত 

ছাত্র তাঁর কাছে পাঠ গ্রহণ করতে আসতেন। রাজা 
নবকৃফণের সভাম্ন সপ্তাহব্যাপশ যে বিচার হয়োছল, 
তাতে অগ্রণী হয়ে তানও বহুসহম্ত্র টাকা পুরস্কার 
পেয়েছিলেন। পত্র শ্রীনাথের হত্যাকাণ্ডে ১৮০৯) 



গ্াতাঞ্গনণী হাজরা 

মর্মাহত হয়ে 'তীন প্রায় ১০০ বছর বয়সে দেহত্যাগ 
করেন। [৯০] 

মাতঙ্গিনশ হাজরা (১৮৭০ ১- ১৯৪২) হোগুলা 
_মেদিনীপুর | ঠাকুরদাস মাইীতি। স্বামী--িলোচন 
হাজরা। ১৯৮ বছর বয়সে নিঃসন্তান অবস্থায় 
বিধবা হন। ২৬ জানুয়ারী ১৯৩২ খ্ী. স্থানীয় 

বার করলে 'তাঁন শোভাযাত্রায় যোগ দেন। এই 
বছরই আঁলনান লবণ-কেন্দ্রে লবণ প্রস্তুত করে 
আইন অমান্য করেন। পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার 

দেয়। এরপর চৌকিদার ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনে 
যোগ 'দিয়ে শোভাযান্লা বার করেন এবং “গভনর 
[ফেরে যাও" ধান দেওয়ায় ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত হয়ে বহরমপুর জেলে বন্দী থাকেন। 
১৯৩৩ খু. মহকুমা কংগ্রেস কাঁমাটি অবৈধ থাকা- 
কালীন তমলুকে মহকুমা কংগ্রেস সম্মেলনে ও 
১৯৩৯ খ্যী, মৌদনীপুর জেলা কংগ্রেস মাঁহলা- 
সম্মেলনে প্রাতানাধরূপে যোগদান করেন। আশ- 
পাশের গ্রামে কলেরা, বসন্ত প্রভাত হলে সেবা 
করতেন। এজন্য লোকে তাঁকে 'গাম্ধীবুড়” বলত। 
২৯.৯.১৯৪২ খী, তান এক বিরাট স্বেচ্ছাসেবক 
বাহনী 'নয়ে থানা দখল করতে যান। ইংরেজ 
সৈন্যদল গল চালাতে শুরু করলে স্বেচ্ছাসেবক 
বাহনী ছন্রভগ্গ হয়ে পড়ে । এই দৃশ্য দেখে জাতীয় 
পতাকা হাতে নিয়ে সবার সামনে এগিয়ে এসে বদ্ধা 
মাতর্গিনী স্বেচ্ছাসেবকদের আহবান করে বললেন, 
“করব অথবা মরব, হয় জয় নাহয় মত্যু, তোমরা 
বাঁড়তে ফিরে 'গয়ে কি বলবে? এই কথা ব'লে 
মাছিল নিয়ে তান অকামপতপদে অগ্রসর হলেন। 
এই সময় পুঁলস প্রথমে তাঁর দুই বাহুতে এবং 
শেষে ললাটে গুল করে। জাতায় পতাকা উচ্চে 
রেখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। 1[৩,৭,১০২৩, 
২৫,২৬,২৯] 

মাতলা সাঁতাল (:-১৯৩৬) কান্তাকোল-_ 
দিনাজপুর! আইন অমান্য আন্দোলনে (১৯৩০) 
অংশগ্রহণ করেন। বল্দী অবস্থায় দিনাজপুর জেলে 
মারা যান। 1৪২] 

মাধব ঘোষ । প্রাসদ্ধ সঙ্গণত-রচায়্িতা বাসুদেব 
ঘোষের ভ্রাতা । শ্রীগৌরাশ্গের পাশ্বচির 'ছিলেন। 
বৈফবগণ তাঁকে 'ব্রজের গুণতুগ্গা" সখী ব'লে 
মানেন। নিত্যানন্দ প্রন তাঁর গানের সঙ্গে নাচতেন। 
তাঁর রাঁচিত গৌরনিতাই-সম্ব্ধীয় পদগুলির ষথেম্ট 
এ্রীতহাসিক মূল্য আছে। 1২] 

মাধবচল্্র চদ্বোপাধ্যাক্স (১২৩৭ -৯.২.১৩১২ 
ব.) নল্দীগ্রাম- হৃগলশ। দরিদ্র পরিবারে জল্ম। 

1 ৪০৫৬ ] মাধবচন্দ্র তকণসম্ধান্ত 

স্থানীয় উচ্চ প্রাথামক বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে 
সার্ভে শেখেন এবং চাকার নিয়ে গুাঁড়শায় যান। 
এখানে জ্যোতিষ শিখতে থাকেন। ওভারাসয়ার 
থেকে আসস্ট্যাপ্ট ইঞ্জনীয়ার হয়ে ১২৯৫ ব. 
অবসর নেন। যৌবনের প্রথম থেকেই পাঁঞ্জকার 
গণনার সত্গে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রাদর বৈষম্য 
প্রত্যক্ষ করে দুঃখপ্রকাশ করতেন। অবসর-গ্রহণের 
পর কলিকাতায় মহেশচন্দ্রের উৎসাহে এবং আশ্দ- 
তোষ মিত্রের সহায়তায় বিশুদ্ধ পাঞ্জকা প্রকাশে 
মনোযোগী হন এবং ১২৯৭ ব. "শবশুদ্ধ [সিদ্ধান্ত 
পাঁঞ্জকা' প্রকাশ করেন। গাঁড়শায় বাসকালে কটক 
ন্ম্যাল স্কুলে বাপুদেব শাস্তীর সর্যাসদ্ধান্তের 
ইংরেজ অনবাদ-গ্রন্থ এবং নক্ষত্রাদ পয'বেক্ষণের 
জন্য কয়েকাঁট যল্ত্রও ক্রয় করেছিলেন। 16] 

মাধবচন্দ্র তর্কচূড়ামাঁণ, মহামছোপাধ্যায়। কালণ- 
কচ্ছ_িপুরা পের্ববগ্গ্)। মহেশবর চক্রবতশি। 
রাটী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ । বিক্রমপুরে ঢোকা) কলাপ- 
ব্যাকরণ ও কাব্য অধ্যয়নের পর নবদ্বীপে শিবনাথ 
1শরোমাণর নিকট ন্যায়শাস্ত শিক্ষা সম্পূর্ণ করে 
“তকচিূড়ামাঁণ' উপাধি লাভ করেন। তারপর স্বগ্রামে 
ও পরে ঢাকার সূত্রাপুর অঞ্চলে চতুষ্পাঠী স্থাপন 
করে অধ্যাপনা করেন। অনেক বছর পরে তান 
কাঁলকাতার হাতিবাগান অণ্চলে “চতুষ্পাঠী' খুলে 
আমৃত্যু বহু ছাত্রকে সংস্কৃত 'শিক্ষাদানে ব্যাপৃত 
থাকেন। ১৯১১ খডী, 'মহামহোপাধ্যায়' উপাঁধ 
লাভ করেন। তাঁর প্রণশত 'একাদশশ মাহাত্মযচান্দিকা' 
এবং টণকা ও বঙ্গান্বাদসহ 'শ্রীহারিভাঁন্তবিলাস' 
নামক পুস্তক ১৩০৩ ব. ঢাকা থেকে প্রকাশিত 
হয়। [১৩০] 

মাধবচন্দ্র তকণসম্ধান্ত 0১৭৮৩ - ১৮৬৫) নব- 
দ্বীপ । 'বিশ্বেশবর 'বিদ্যাবাচস্পাত। প্রাসদ্ধ গ্ল্থকার 
মাধবচন্দ্র বিচারমল্ল ছিলেন না, তবে অধ্যাপনাগুণে 
তিনি স্বাবখ্যাত শ্রীরাম িরোমাঁণর প্রাতপক্ষরূপে 
নৈয়ায়ক-সমাজে প্রচুর প্রাতষ্ঠা লাভ করেছিলেন। 
তাঁর শান্তবাদটীকা “মাধবী” নামে প্রাসদ্ধ। যুগোপ- 
যোগ পান্ডিত্যের চূড়ান্ত নিদর্শন তাঁর ন্যায়পল্লশ? | 
তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ : 'কারকচক্ষবিবৃতি”, 'কাব্য- 
মাঁলিকা', “হাস্যার্ণবটশকা', 'মৃশ্ধবোধটীকা”, প্রভৃতি । 
[তান শঞ্করপতর শিবনাথ বাচস্পাঁতির ছান্র ও প্রথম- 
জশবনে নলডান্গারাজের সভাপ্ডিত 'ছিলেন। 
৯২৪৬ ব. বর্ধমানরাজের বিখ্যাত ন্যায়শাস্দ্নের 
বিদ্যালয়ে' পণ্ডিত 'নিষুন্ত হন। তবে শেষ পরযল্ত 
তিনি নবদ্বীপেই অধ্যাপনা করেন। শ্রীরাম 'িরো- 
মাঁণ রোগগ্রস্ত হওয়ায় তাঁর স্থলে নবদ্ষশপরাজ 
শ্লীশচন্দ্র মাধবচন্দ্রকে প্রাধানাপদে নিয়োগ করেন 
(১২৬১ ব.)। ১০/১১ বছর তান নবদ্বধপ- 
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সমাজের 'প্রধান' নৈয়ায়িক 'ছিলেন। প্রায় ৫০ বছর 
অধ্যাপনা করেন। [৯০] 

মাধবদাস, প্বিজ। নবদ্বীপ । কালিদাস। অজ্প- 
কালের মধ্যে নানা বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে “আচার্য 
উপাধি লাভ করেন। শ্রীগৌরাগ্গের আদেশে “কৃফ- 
মঞ্গাল কাব্য, গ্রন্থ রচনা করেন। 'পদকজ্পতরু, 
গ্রন্থে “মাধবাদাস, ভিতাযুস্ত পদের রচাঁরতা 
তিনিই। [২] 

মাধবদাস বাবাজশি, মাধো বাবাজশী (১৮২৪ - 
২০.৬.১৯০০)। 'পতা সাধূচরণ সস্তীক তীর্থ- 
যাত্রায় বোরয়ে প্রয়াগে থেকে যান এবং সেখানেই 
মাধবদাসের জন্ম হয়। তাঁর মাতা চৈতন্যদেবের 
বংশজাতা 'ছিলেন। ১৮৩৩ খয, এলাহাবাদে নব- 
প্রাতাম্ঠত ইংরেজ স্কুলে ভার্তি হয়ে তান জ্যোতি- 
'বর্দ্যা, জ্যামাতি ও বাঁজগাঁণতে যথেম্ট পারদা্শতা 
লাভ করেন। ১৮৪৪ খুশ. থেকে ১৮৪৯ খুশ. 
পযন্ত তিনি লক্ষে মানমান্দরের রাজ-জ্যোতার্বিদ 
কনণেলে উইলকক্সের অধশনে কাজ করেন। অযোধ্যা 
ইংরেজ রাজ্যভুন্ত হলে তিনি দ্রেজারিতে কাজ করেন। 
এই সময় অযোধ্যায় সিপাহশ বিদ্রোহ দেখা দেয়। 
তিনি তখন গুস্তম্থানে থেকে আত্মরক্ষা করেন। 
পরে 'তাঁন অধ্যাত্মীবদ্যা ও যোগাঁবদ্যা শিক্ষা করেন 
এবং পেন্সন নিয়ে কার্যত্যাগ করে মন্মদীক্ষা 'দতে 
থাকেন। সকল ধর্মের লোকই তাঁর শষ্য 'ছলেন। 
এলাহাবার্দে তাঁর আবাসস্থল 'মাধো কুঞ্জ নামে 
খ্যাত। তাঁর সঙ্গে এই কুটিরে বিজয়কৃষ গোস্বামী 
এবং বিবেকানন্দ সাক্ষাৎ করতে এসোঁছলেন। এই 
সাধুর মৃত্যুর পর তাঁর 'হন্দু, মুসলমান ও 
খুশচ্টান শিষ্যরা মিলিত হয়ে তাঁর দেহ জাহ্বীর 
জলে বিসর্জন করে। তিনি সকল ধর্মমতের আলো- 
চনা করে 105 01710921190 নামে একখান গ্রল্থ 

রচনা করেন। 1২১২৬] 
সাধ দেব (১৪৮৮ -১৫৯৬) নারায়ণপুর | 

গোবিদ্দ। প্রথমে বৈদাষ্তিক ছিলেন, পরে শঙ্কর- 
দেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে দৈবতবাদী হন। বহু 
সন্ত স্থাপন করোছলেন। 'নাম ঘোষা' প্রভাতি ১৬টি 
বৈফব গ্রন্থের রচয়িতা । [২৬] 

মাধব, 'শ্ষিজ ১ (১৬শ শতাব্দী 2)। চণ্ডীমঞ্গল 
কাব্যের রচাঁয্তা শ্বিজ মাধব মুকুন্দরামের পূর্ববতশ 
িলেন। তাঁর পুথি কেবলমাঘ পূর্ববঞ্গা, বিশেষত 
টট্টগ্রাম অন্পলেই আঁবিজ্কৃত হয়েছে। কিন্তু তাঁর 
আত্মপারচয় থেকে জানা যায়, 'তান পশ্চিমবলগোর 
সপ্তগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি সম্ভবত পূর্ব 
বঙ্গে গিয়ে বসাঁত স্থাপন 'করোছিলেন। তাঁর বচনা 
অনুসরণ করে পূর্বব্গে চন্ডমঙ্গজ রচনার একটি 
1নজস্ব ধারার সৃষ্টি হয়োছিল। [৩] 

75০৬ ] সানকুমারী হস, 

মাধব শ্বিজ২ নদ৭য়া। ১৮২৪ খুধ. তাঁর 
রচিত বব্যাকরণসার, গ্রল্থ স্কুল বুক সোসাইটি 

কর্তৃক প্রকাশিত হয়। [২] 
মাধব ভট্টাচার্য (১৮শ শতাব্দী) বিফুপুর। 

দপতা--বিখ্যাত ধ্রুপদী রামশজ্কর। পিতার কাছে 

ধ্ুপদ সঙ্গণত শিক্ষা করেন। সম্ভবত 'তাঁনিই বাঙলার 

প্রথম বাণকার। পিতার জীবদ্দশায় তাঁর মততযু 
হয়। [১০৬] 

মাধবানল্দ, স্বামী (১২৯৫ ?- ১৯.৬.১৩৭২ 
ব.)। ২২ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করে শ্রীমা 

কাছে দশক্ষা নেন। সংসারজণীবনে নাম 
ছল 'নর্মলকুমার বসু। প্রোসডেল্সী কলেজের ছার 
ছিলেন। ১৯৬২ খ্. রামকু্ণ মিশনের সভাপাঁত 
হন। পরে মায়াবত অদ্বৈত আশ্রম এবং সান্- 

ফ্রানীসস্কো বেদান্ত সোসাইটির সভাপাঁত হয়ে- 
দছলেন। সংস্কৃত ও ইংরেজ ভাষায় অগাধ পাশ্ডিত্য 
দিল । 'তাঁন বহু সংস্কৃত গ্রল্থ ইংরেজীতে অনুবাদ 

করেন। 18] 
মাধবী দাসশী। ড. দীনেশচন্দ্র সেন বলেন, 

'গলাচলবাসনশ, গৌরাঙ্গের সমকালবার্তনী ও 
শিখি মাইতির ভাগনী 'ছিলেন- মাধবী দাস'। এই 

ণবদুষী মাঁহলা সম্বন্ধে জানা যায় যে তান িছ- 
কাল শ্রীত্রীজগল্লাথদেবের মন্দিরের হিসাবরক্ষক 
ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, মহাপ্রভু ১৫০১৯ খু, 
পুরীধামে গেলে মাধবী তাঁর কাছে দীক্ষালাভ 
করেন। মাধবীর শাস্মজ্ঞান, ভান্ত ও ধর্মপরায়ণতা 
দেখে চৈতন্যদেব তাঁর প্রাত প্রসন্ন 'ছিলেন। বাংলা 
ভাষায় রাঁচত তাঁর পদ পাওয়া যায়। 'তাঁন কখনও 
কখনও 'নজনাম "মাধব দাস' ব'লে স্বাক্ষর করতেন 
বলে জানা যায়। [২০,8৪৪] 

মানকুমার বসঠাকুর €২৮.৬.১৯২০ - ২৭৯. 
১৯৪৩) ঢাকা। ভূপাঁতিমোহন। ভারতীয় উপকূল 
রক্ষা বাঁহনীতে যোগদান করে সৈন্যাবভাগের ১৩টি 

পরণক্ষায় প্রথম হন। দ্বিতীয় বিশ্ব 

যুদ্ধের সময় চতুর্থ মাদ্রাজ উপকূল বাহনীর মধ্যে 

বিদ্রোহের বীজ দেখা িয়েছে-সামারক দপ্তরের 
গোপন সূত্রে প্রাপ্ত এই সংবাদে সার্মরিক পুলিস 
১৮.৪.৯৯৪৩ খুশী, মানকুমার সহ ১২ জন 

গ্রেতার করে। যুদ্ধে বাধাসা্টি ও 
সরকারের (বিরুদ্ধে ষড়ষল্পের অপরাধে 'িচারে মান- 
কুমার এবং আরও ৮ জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ হয় 
৫৫.৮.১৯৪৩)। তাঁরা 'বল্দেমাতরম্ত ধান ও 
পরস্পরকে আলিঙ্গন করে সহাসাবদনে মাদ্রাজ দুর্গে 
ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করেন। [১০,৪২,৪৩) 

মানকুজারী বঙস্য (২৩.১,১৮৬৩ - ২৬১২, 
১৯৪৩) সাগরদাড়?- যশোহর । আনন্দমোহন দত্ত । 
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প্লীধরপূর গ্রামে মাতুলালয়ে জল্ম। ১৮৭৩ খু. 
'ববৃধশঙ্কর বসুর সঙ্গে বিবাহ হয় এবং ১৯ বছর 
বয়সে একাঁট কন্যা নিয়ে বিধবা হন। মাইকেল মধু- 

সদন তাঁর সম্পর্কে খুল্লতাত। বাঙলাদেশে সর্ব- 
জনাবিদিত মাহলা কাঁবদের মধ্যে তিনি অন্যতম। 
তন ৬০ বছর 'বাবিধ গ্রল্থ ও সামায়ক পল্লের 
মারফত বাংলা সাঁহত্যের সেবা করেছেন। তাঁর 
প্রাস্ধ কবিতাগুলি প্রধানত 'বয়োগ-বেদনা-সঙ্জাত। 
শনি অন্তঃপুর শিক্ষার জন্য িক্ষাঁয়ত্রী, পল্লী- 
গ্রামে স্ীচিকংসক ও ধাত্রীর আবশ্যকতা বিষয়ে 
এবং সমাজের দূর্নীতি ও কুসংস্কার নিবারণের 
জন্য যেসব প্রবন্ধ রচনা করেন তার কয়েকটি গবশেষ 
আদৃত ও পরেস্কৃত হয়েছে। 'বামাবোধিনী'র 
লোঁখকা-শ্রেণীতভুন্ত ছিলেন। তান সাহত্য-প্রাতভার 
জন্য ১৯১৯ খুশী. থেকে আমত্য ভারত সরকারের 
বণশ্ত পান। কাঁলকাতা 'বশবাঁবদ্যালয় তাঁকে ১৯৩৯ 
খী, 'ভুবনমোহনী সুবর্ণপদক' এবং ১৯৪১ খী, 
'জগত্তারণশ সবর্ণপদক' দানে সম্মাঁনত করে। 
তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রল্য : পপ্রয় প্রসঙ্গ”, 
'শুভ সাধনা”, কাব্যকুসুমাঞ্জলি', 'কনকাঞ্জাল' 
'পুরাতন ছবি", বাঙ্গালী রমণীদের গৃহধর্ম”, 
“ববাহতা স্ৰীলোকের কর্তব্য, 'বীরকুমারবধ কাব 
প্রভীতি। ছোটগল্প রচনায়ও পারদার্শনী 'ছিলেন। 
তাঁর রাঁচিত 'রাজলক্ষম”, "অদস্ট-চক্র' এবং “শোভা, 
কুন্তলশন পুরস্কার পেয়েছে। ১৯৩৭ খন. চন্দন- 
নগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহত্য সম্মেলনের কাব্য 
সাহত্য' শাখার সভানেত্রী 'ছিলেন। [৩,৭,২৫) 
২৬,২২৮] 

মানকৃষ্। নমদাস (:- ২৬.৫.১৯৩৩)। গাদ্ত 

বপ্লবী দলের সভ্য ছিলেন । ধরা পড়ে যাবজ্জীবন 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। আন্দামানের সেলুলার জেলে 
থাকা কালে রাজনোতিক বন্দদের উপর অমানুষিক 
ব্যবহারের প্রাতিবাদে ১৬ মে ১৯৩৩ খী, অনশন 
শুরু করে জেলেই মারা যান। [৪২] 

মালবেস্দ্রনাথ রাক্স (২২.৩.১৮৮৭ - ২৫৯, 

১৯১৫৪) আড়বোলয়া-চব্বিশ পরগনা । দীনবন্ধু 

ভট্টাচার্য। প্রকৃতনাম নরেন্দ্রনাথ ভট্াচার্য। বিপ্লবী 
কাজে 'বাভন্ব সময়ে সস. মার্টিন, হার সং, মি. 
হোয়াইট, মানবেন্দ্রনাথ রায়, ডি. গাঁসয়া, ডা. 
মাহমুদ, মি. ব্যানাজশি প্রভাতি নাম গ্রহণ করতে 
হলেও মানবেন্দ্রনাথ নামটির পাঁরাঁচাতি সর্বাঁধক। 
শিক্ষক পিতার স্কুলে (জ্ঞানীবকাশিনী উচ্চ ইংরেজশ 
'বদ্যালয়-_আড়বোলয়া) তাঁর শিক্ষা শুরু । ১৮৯৭ 
খুব. মাতুলালয় কোদালিয়ায় আসেন ও 
হরিনাভি আযংলো-সংস্কৃত বিদ্যালয়ে ভার্ত হন। 
এখানে ১৯০৫ খঃশী, গুপ্ত বৈপ্লাবক দলে যোগ 
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দেন। সরেন্দ্রনাথ বানাজী এ অঞ্চলে এলে তাঁর 
সংবর্ধনা জানাতে ছাত্রদের নিয়ে মিছিল পারচালনা 
করার অপরাধে প্রধান শিক্ষক কর্তৃক বিতাড়িত 
সাতজন ছাত্রের মধ্যে তানও ছিলেন। জাতীয় 'বিদ্যা- 
পনঠ থেকে প্রবোশকা পরাক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯০৬) 
হয়ে, যাদবপুরের বেজ্গাল টেকাঁনক্যাল ইন্- 
'স্টিটিউটে ভার্ত হন। চাধ্ড়িপোতা রেল স্টেশনে 
(বর্তমান সুভাষনগর) রাজনৌতিক ডাকাতিতে 
(১৯০৭) অংশগ্রহণ করার জন্য পুলিস সন্দেহক্রমে 
গ্রেপ্তার করলেও প্রমাণাভাবে তান মাঁন্ত পান। 
মজঃফরপুর বোমা ও মুরারপুকুর বোমা মামলায় 
বেশীর ভাগ কর্মী ও নেতা ধরা পড়লে বাঘা 
যতঈনের সহকার্মর্পে আবার গুপ্ত সংগঠন গড়ে 
তোলেন। ১৯১০ খশ. ধরা পড়েন। প্রমাণাভাবে 
মুন্ত হবার পর তাঁকে সাধু-সন্ব্যাসীর সংগ করতে 
দেখা যায়। অল্পাঁদন পরেই আবার বাঘা তানের 
নেতৃত্বে বিপ্লবী কর্মে লিপ্ত হয়ে ভারতে ও 
ভারতের বাইরে সংগঠন গড়তে থাকেন। ১৯১৪ 
খুশ. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
ভারতীয় বপ্লবীগণ ইংরেজের শন্রু জার্মানদের 
কাছে অস্প্রসাহায্য 'নয়ে দেশ স্বাধীন করার একটি 
দবরাট পাঁরকল্পনা করেন। এই পাঁরকজ্পনায় তান 
প্রধান ভূমিকা নেন। এর প্রস্তুতির জন্য দুইটি 
ডাকাতিতে নেতৃত্ব দেন (১২.১.১৯৯১৫ খ্যী. 
গার্ডেনরীচ ও ২২.২.১৯১৫ খুশ, বোঁলয়াঘাটায়) 
এবং মোট ৪০ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। এব্যাপারে 
মানবেন্দ্রনাথকে কারাবাস থেকে বাঁচানোর জন্য নেতা 
যতীন্দ্রনাথ ও পর্ণ দাসের আদেশে রাধাচরণ 
প্রামাঁণক স্বকারোন্ত করেন এবং বিশবাসঘাতকের 
কলঙ্ক নিয়ে কারাগারেই মত্যুবরণ করেন। সি. 
মার্টিনের ছদ্মনামে মানবেন্দ্রনাথ বৈদোশক যোগা- 
যোগের প্রয়োজনে গ্রাপ্রল ১৯১৫ খএস. বাটাভিয়া 
যারা করেন। এ মাসেই উত্তর ভারতের বিপ্লবী 
দল অবনী মুখাজশকে জাপানে পাঠায়। মার্টিন 
জুন মাসের মাঝামাঝি ভারতে ফেরেন। হইাতিমধ্যে 
[বিদেশী জাহাজে ভারতে অস্ত আমদানির কথা 
একাধিক সরে সরকার জানতে পারে এবং তল্লাশী 
ও ধরপাকড় শুরু হয়। ১৫.৮.১৯১৫ খশ, পুন 
রায় আর একজন বিপ্লবী সহকর্মীর সঙ্গে [তিনি 
দেশত্যাগ করেন। তাঁর সহকর্মী ধরা পড়েন 'কিল্তু 
তান হরি সিং নামে 'ফাঁলপাইনে অবতরণ করেন। 
এখান থেকে আবার নাম বদলে মি. হোয়াইটরূপে 
জাপানের নাশগাসাকি বন্দরে অবতরণ করে রাস- 
িহারশ বসুর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। নেন 
চীনের জনক সান-ইয়াৎ-সেনের সঙ্গোও তাঁর 
সাক্ষাৎকার প্টে। 'কছু অস্ত স্থলপথে ভারতে 
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পাঠাবার চেষ্টায় জাপানী প্ালসের চোখে ধুলো 
দিয়ে িকিং যাত্রা করেন। সেখানে ব্রিটিশ প্লেস 
তাঁকে গ্রেপ্তার করে। এক রানি হাজতবাস করে 
পর্দিন 'ব্রাটশ কনসালকে ধাপ্পা দিয়ে মস্ত হন 
এবং ইউনান প্রদেশে যান। সেখান থেকে জাপানের 
টোকিও শহরে আসেন। দেড় বছর দর প্রাচ্যের 
প্রায় সকল দেশ ভ্রমণ করে ১৯১৬ খটী, সান 
ফ্রানাসিস্কোয় অবতরণ করেন। পরাঁদন কাগজে 
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ছেড়ে পালো আন্টোতে নেতা যাদুগোপালের ভ্রাতা 
ধনগোপালের আশ্রয়ে িছুঁদন থাকেন এবং তাঁরই 
পরামশে নাম গ্রহণ করেন মানবেন্দ্রনাথ রায়। 
আমোরকা ইতিমধ্যে যুদ্ধে জাঁড়য়ে পড়ে এবং 
জাতীয়তাবাদী ভারতীয় 'বপ্লবীদের জার্মান স্পাই 
ব'লে গ্রেপ্তার শুরু হয়। এ সময় ভারতের পক্ষে 
প্রচারের জন্য আমোরকায় ভ্রমণরত লালা লাজপত 
রায় ও মানবেন্দ্রনাথ আমোরকার র্যাঁডক্যালদের 
সংস্পর্শে আসেন। তাঁদের প্রভাবে 'তাঁন মার্জবাদ 
পড়তে আরম্ভ করেন। জীবনের শেষে ণফাঁজক্যাল 
'রয়্যালজম নামে এক দর্শনের প্রবস্তা হন। সোশ্যা- 
লিস্ট ভ্রাতৃসজ্ঘের তিনিই প্রথম ভারতীয় সদস্য। 
এই সময়ে আমোরিকায় থাকা নিরাপদ নয় বুঝে 
তিনি মোক্সকো যান এবং সোশ্যালস্ট পার্ট পাঁর- 
চালিত মোক্সকোর আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে একজন 
মার্জসবাদী তাত্বকর্ূপে প্রাতষ্ঠা লাভ করেন। 
[তান মোক্সকোয় সোশ্যাস্ট পাঁটকে কাঁমউনস্ট 
পার্টিতে রূপান্তারত করে রাশিয়ার বাইরে বিশ্বের 
প্রথম কমিউনিস্ট পার্টির প্রবর্তকরূপে পাঁরাঁচত হন। 
পরে বোরোদনের মারফত লেনিন কর্তৃক মস্কোয় 
যাওয়ার নিমন্ত্রণ পান। মোক্সকোকে তান তাঁর 
দ্বিতীয় জন্মভূমি বলেছেন। ১৯১৯ খু, ডি. 
গার্সিয়া ছদ্মনামে মেক্সিকো ছাড়েন এবং স্ব 
এভূঁজিন ঘ্রেন্টসহ বার্লন প্রভাত ঘুরে ১৯২০ 
খ্ী. মস্কোয় পেশছে 'মে 'দবসে'র সমাবেশে বন্তৃতা 
করেন। মেধা ও বাম্ধমত্তার জন্য তান লোননের 
দৃস্টি আকর্ষণ করতে পেরোছলেন এবং তৎকালশন 
রাশিয়ার প্রথম শ্রেণির তাত্বকদের একজন ব'লে 
পারগাঁণত হন। জুলাই মাসের কংগ্রেসে লেনিনের 
উপানবেশ-বষয়ক 'থাঁসসের সঙ্গে একমত না হয়ে 
নিজস্ব থিসিস দেন এবং সোঁট 'শ্বিতীয় কংগ্রেসে 
লেনিন থাঁসসের পারীশম্টর্পে গৃহশীত হয়। এই 
কংগ্রেসে কার্যানর্বাহক সাঁমাতির প্রভূত ক্ষমতাসম্পন্ন 
কমল ব্যুরোর সদস্য 'নর্বাচিত হন। কাঁমন্টানের 
মধ্য এশিয়ার ব্যরোর সদসাও হন কিন্তু ১ থেকে 
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৮ জুলাই বাকু শহরে অনুষ্ঠিত মধ্য এশিয়ার 
সম্মেলনে উপস্থিত না হয়ে অস্তশস্তসহ তাশখন্দ 
রওনা হন। এখানে 'িবা শহরে 'ব্রাটিশ হীণ্ডিয়ান 
আধ্মর কয়েকজন পলাতক সৈন্য ও ইরানী 'বিপ্লবী- 
দের সংগঠিত করে তান লাল ফৌজের এক আন্ড- 
জাতক বাহনী গড়ে তোলেন। এই সৈন্যদলের 
সাহায্যে তান মেশেদ-কোয়েটা সড়ক ও দ্রীল্স- 
কাস্পয়ান রেলপথের কয়েকশত মাইল শন্ুমন্ত 
করেন। এ অণ্চল থেকে ব্রিটিশ প্রভাব লুপ্ত হয় 
এবং সোভয়েট সীমান্ত নিরাপদ হয়। 'তাঁন 
বোখারায় হস্তক্ষেপ করে এক সোভিয়েট সরকার 
স্থাপন করেন। ফরগনা দখলের দুঃসাহসিক আভ- 
যানেও বিজয়ী হন। মস্কোয় অন্নাষ্ভত কাঁমউীনস্ট 
আন্তজরাঁতিকের তৃতীয় সম্মেলনে যোগ দেন। 
অবনী মুখাজশীর সঙ্গে যৌথভাবে রচিত 40019 
11) 11791251001)” গ্রল্থাট এ সময়ে প্রকাঁশত হয়। 

তৃতীয় আন্তর্জাতিকে (১৯২২) 'তাঁন অন্যতম 
সভাপাঁত 'নিযুন্ত হন। এর পরই মস্কোয় "টয়লার্স 
অফ দ ঈস্ট” নামে বিদ্যালয় খোলা হয় এবং তাঁন 
এখানে উচ্চপদ লাভ করেন। করাচীতে অন্ান্ঠত 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সম্মেলনে তান তাঁর 
গোপন দূত নালনী গুপ্ত কুমার) মারফত কার্য- 
সূচী পাঠান। ১৯২২ খদ্ী, আন্তজশাতক কমিউ- 
নস্ট সংস্থার কার্ধকরী সাঁমাতর বিকল্প সদস্য 
ও ১৯২৪ খ্যী. সভাপাঁতিমশ্ডলশীর অন্যতম এবং 
বাশস্ট সম্পাদক হন। ১৯২৩ খু, শওকত 
ওসমান, মুজফ্ফর আমেদ প্রভৃতির নামে যে 

প্রথম আসাম 'ছিলেন। মানবেন্দ্রনাথ ইউরোপ থেকে 

পান্রকার মাধ্যমে প্রচার চালাতেন। ১৯২৪ খু. 
লোননের মৃত্যুর পর চীনদেশে বিগ্লব পাঁর- 
কল্পনায় আল্তজর্শাতক কামিউীনস্ট সংগঠনের পক্ষ 
থেকে বোরোদনকে সাহায্যের জন্য তান চনে 
প্রেরিত হন। এখানে বোরোদনের সঞ্গে তাঁর মত- 
পার্থক্য হওয়ায় 'তাঁন চশন থেকে বাঁহচ্কৃত হন 
(১৯২৭)। চীনদেশের এই ঘটনার পর থেকে আল্ত- 
জাতিক কমিডীনস্ট সংগঠনে তাঁর পতন সূচিত 
হয়। ১৯২৮ খডী. স্ী এভালনের সঙ্গে বিবাহ- 
বিচ্ছেদ হয়। কাঁমস্টার্ন-এর ঘণ্ঠ কংগ্রেসে (১৯২৮) 
তাঁর অনুপাষ্থাততে শডকলোনাইজেশন 'থাঁসস' 
লেখার জন্য 'তাঁন নিন্দিত ও কমিশ্টার্ন থেকে 
বিতাড়ত হন। ১৯২৯ খু. ব্রশ্ডলার নামক 
জার্মান বন্ধুর পান্রকায় 'কামন্টার্নের সঙ্কট” নামে 
ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করতে থাকেন ও কাঁমউ- 
নস্ট আন্দোলনের সম্ছে 'নজের বিরোধিতা প্রকাশ 
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করে কমিউীনস্ট সমাজচ্যুত হন। 'বাভনম্ন প্রবন্ধ 
রচনায় এলেন গটসৃচেক তাঁকে সাহায্য করতেন। 
১৯৩০ খী. ডা. মাহমদ ছদ্মনামে তিনি ভারতে 
প্রবেশ করেন। জুন ১৯৩১ খন, বোম্বাই শহরে 
ধরা পড়েন। ৬ বছর কারাবাসকালে গড়ে ওঠে তাঁর 
খ্যাত দর্শন 'ফজক্যাল রিয়ম্যালিজম। কারা- 
মান্তর পর কংগ্রেসের ফৈজপুর আঁধবেশনে সম্মানত 
নেতারূপে যোগ দেন। কিন্তু পরবর্তী জীবনে 
ভারতের রাজনশীতিতে তাঁর প্রভাব অনূভূত হয় 
না। ৪.৪-১৯৩৭ খ্ি, বোম্বাই থেকে ইণ্ডি- 
পেন্ডেল্ট ইপ্ডিয়া” নামে পান্রিকা প্রকাশ করেন। 
১৯৪৯ খ্ী. পান্রকার নাম বদলে 'র্যাঁডক্যাল 'হিউ- 
ম্যানস্ট' নামে প্রকাশ করতে থাকেন। ২৬.১০. 

১৯৪০ খডী. র্যাঁডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পিপলস 
পার্ট গঠন করেন। প্রথমা স্তর সঙ্গে ববাহ- 

সম্পাদকা এলেন গটসৃচেককে বিবাহ করে দেরাদুনে 
থাকতেন। ১৭ট ভাষায় দক্ষতা 'ছল। তাঁর রাঁচত 
৬৭ট গ্রল্থ ও ৩১৯টি পাস্তকার সন্ধান পাওয়া 
যায়। এগুলি ইংরেজ, ফরাসন, স্প্যানিশ ও জার্মান 
ভাষায় রচিত। তাঁর অসমাপ্ত জীবনস্মাতি মৃত্যুর 
পর প্রকাশিত হয়। দেরাদুনের ইপ্ডিয়ান রেনাসাঁ 
ইনস্টিটিউট মানবেন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ রচনাবলী 
প্রকাশের চেম্টা করছে। তাঁর রাঁচিত উল্লেখযোগ্য 
রচনা ১ 110019 20090510012, 2২০৮০1০100 

2170 (00018051-76৬01011017 11) €(01311099 শি৩/ 

17017091015710, 10852990175 [২0101917110191) 2120 

২6৬০1101010, (2 ৬০15.), "৮5 116110115, 

প্রভৃীত। [৩,৪১০৮৯৯৯১০৭] 
মানাসং মাঝ । সাঁওতাল বিদ্রোহের (১৮৫৫) 

অন্যতম নায়ক। 1৫৬] 
মানিকচন্দ্র। উত্তরবঙ্গের একজন ধর্মশীল রাজা। 

তাঁকে অবলম্বন করে রংপুর ও দিনাজপুর জেলায় 
প্রচালত 'মানিকচাঁদের গান' রচিত হয়েছে । মানিক- 
চন্দ্র ও তাঁর পত্নী ময়নামতণ এবং পত্র গোবিন্দ- 
চন্দ্রের কাহিনী তিব্বত ও চট্টগ্রামের বোদ্ধ গ্রন্থেও 
বার্ণত আছে। মাঁনিকচন্দ্রের কাহনী অবলম্বনে 
বাংলা ভাষায়ও একাধিক কাব্য রচিত হয়েছিল । [২] 

মানক দত্ত 0১৪শ শতাব্দী)। চণ্ডীমঙ্গল- 
কাব্যের আঁদ কাঁব। তিনি সম্ভবত মালদহ অন্চলের 
লোক 'ছিলেন। [৩] 

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (২৯.৫.১৯০৮ - ৩.১২, 
১৯৫৬)। পৈতৃক 'নবাস বিক্লমপুর- ঢাকা । হরি- 
হর। বিহারের দমকা শহরে জল্ম। িতৃদত্ত নাম 
প্রবোধকুমার। মানিক তাঁর ডাক-নাম। তার 
সব্রকারী চাকরির জন্য বাগুলা ও বিহারের বহ 

(৪০৯ ] মাঁনকলাল শশল 

অণুলে তাঁর বাল্যকাল কেটেছে। বাঁকুড়ার ওয়েসালয়ান 
মিশন কলেজ থেকে আই.এস-সি, পাশ করে অঙ্কে 
অনার্স নিয়ে কালকাতার প্রোসিডেন্সী কলেজে পড়ার 
সময় "বাচন্রা' পাব্রকায় তাঁর প্রথম গল্প অতসঈ 
মাম?” প্রকাশিত হলে (১৯২৮) সাহত্যজগতে সাড়া 
জাগে। তাঁর উপন্যাস পদবারান্রর কাব্য, ২১ বছর 
বয়সের রচনা । চরম দারিদ্রের মধ্যে থেকেও সাীহত্য- 
কর্মকেই জীবন ও জশীবকার একমাল্ অবলম্বন 
হিসাবে গ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে ২/৩ বছর মান 
চাকার করোছলেন। ১৯৩৫ খ:শ. তাঁর প্রথম উপ- 

উপন্যাসগ্যালর মধ্যে 'পুতুল নাচের ইতিকথা" ও 

ভাবে প্রকাঁশত হয়োছিল। নানা কারণে প্রচন্ড 
অর্থাভাব দেখা "দলে পাঁশ্চমবগ্গ সরকার তাঁর 
সাহাত্যক বাৃত্তর ব্যবস্থা করেন। রাঁচিত অন্যান্য 
শ্রেণ্ঠ উপন্যাস : "দবারান্ির কাব্য) সোনার চেয়ে 
দামী" প্রভীতি। তাঁর শেষ উপন্যাস 'মাশুল'। তাঁর 
সম্বন্ধে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন : 'আধ্নক 
আত্মশান্তর সমস্ত দুবেোধ্যতা ও চত্তাবক্ষেপের সমশ্্র 
ঘূর্ণাবেগ তাঁহার উপন্যাসে বধৃত। মার্ম-এর শ্রেণশ- 
সংগ্রামতরত ও ফ্রয়েডের মনোবিশেলেষণ বাংলার 
অতাঁত-আচ্ছন্ন জীবন-চর্চায় যতখানি িজ্পসম্মত- 
ভাবে রূপাঁয়ত হইতে পারে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
উপন্যাস তাহার চরম সীমায় পেশীছিয়াছে। তাঁর 
পণ্চাশাটির আধক উপন্যাস, বহু গঞ্প ও কাঁবিতা- 
সগ্কলন প্রকাশিত হয়েছে। 1৩৫,১০৬] 

মাঁনকলাল দত্ত। শ্রীরামপুর। সুবর্ণবাঁগক 
সমাজের দানবীর । ১৩৩৫ ব. '্বাভল্ন সৎকাজে 
ব্যয় করার জন্য ৫ লক্ষ ৩২ হাজার টাকার সম্পান্ত 
উইল করে গেছেন। এই অর্থে কাঁলকাতা, হুগলী 
ও চুণ্চুড়ার দুঃস্থ সুবর্ণবাঁণক পাঁরবারের সাহায্যের 
জন্য স্ত্রী প্রেমবতশর নামে এন্ডাউমেন্ট ফান্ড গঠন, 
কারমাইকেল হাসপাতালে শশুদের জন্য বিম্বশবর 
দত্ত ওয়ার্ড প্রাতিষ্ঠা, শ্রীরামপুর হাসপাতালে স্বনামে 
চক্ষু বিভাগ স্থাপন, কারমাইকেল মোঁডিক্যাল 
কলেজে সুবর্ণবাঁণক ছাত্রদের 'বনাবেতনে শিক্ষার 
ব্যবস্থা, হুগলশতে নলকৃপ খনন, চিত্তরঞ্জন সেবা- 
সদনে বিনাব্যয়ে চিকিৎসার সুযোগলাভের উদ্দেশ্যে 
কয়েকটি শয্যার ব্যবস্থা প্রভাতি সম্ভব হয়েছে। 
[২৫] 

মানিকলাল শীল। কলুটোলা--কিকাতা ৷ 
পান্নালাল। পিতামহ দানবীর মাতিলাল । মানিকলাল 
বেলগাছিয়া মোঁড়ক্যাল কলেজ-সংলপ্ন রোগনিবাসের 
একটি অংশ পিতার নামে নির্মাণ করান। ছাঘগণ 
যাতে 'বিনা বেতনে লেখাপড়া ও শিজ্পকার্ধ শিক্ষা 
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করতে পারে তার জন্য তান বেলগাছিয়ায় একটি 
উচ্চ ইংরেজশ বিদ্যালয় প্রাতষ্ঠা করেন। [১] 

মায়া রায় (১৯০১- ১৬.১,১৯৬১৯)। পিতা 
জগদণশচন্দ্র সেনগুপ্ত ছিলেন খ্যাত কংগ্রেসকর্মী 
ও আসানসোলের প্রথম রেলওয়ে ধর্মঘটের আনু, 
১১২১) উদ্যোন্তা। 'পতার ব্যবসাস্থল মাদ্রাজের 
কনভেপ্টে তাঁর শিক্ষা শুরু হয়। কলিকাতার 'ভক্টো- 
য়া ইনস্টিটিউশন থেকে প্রবোশিকা পাশ করে 
বেথুন কলেজের ছান্রী অবস্থায় প্রাসদ্ধ শিল্পী 
চারু রায়ের সম্গে বিবাহ হয় (১৯১৮)। চারু রায় 
চিন্রজগতে প্রবেশ করলে মায়া দেবীও তৎকালীন 
সামাঁজক সংস্কার ও বরোধতা উপেক্ষা করে 
ণসরাজ ও আনারকাঁল, ইংরেজী নাম শদ লাভ্স্ 
অফ এ মোগল প্রিন্স) নির্বাক ছবিতে আভিনয় 
করে স্বামীর যোগ্য সহকর্মিণীর পাঁরচয় দেন। 
প্রথম সিনেমা পাল্রকা 'বায়োস্কোপ'-এর পাঁরচালনা 
ও সম্পাদকীয় কার্যে স্বামীকে যথেষ্ট সহায়তা 
করেন। ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই সমান 
দখল 'ছিল। 'থেয়ালশী”, 'বায়োস্কাপ”, “দীপালশ? 
(ইংরেজী ও বাংলা), “নাচঘর', এচন্রপঞ্জশী' ইত্যাঁদ 
পন্নিকায় তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। ইংরেজ 
সাপ্তাহক পদীপাবলখর সম্পাদক প্রথম আভজাত 
বাঙাল মাহলা সিনেমা শিল্পী'-এই পাঁরচয়সহ 
তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। [৮২,১৪৬] 

মাশম্যান, জন ক্লার্ক (১৮.৮.১৭৯৪ - ৮.৭, 
১৮৭৭) ব্রডমিড-ইংল্যান্ড। জোশুয়া। পিতার 
সঙ্গে ১৭৯৯ খড়, বাঙলাদেশে আসেন । শ্রীরামপ্রে 
বাল্যকাল কাটে। ১৮১৯ খু, আন.জ্ঠাঁনকভাবে 
শ্রীরামপুর ব্যাপাটস্ট মিশনের যাজক-সম্প্রদায়তুস্ত 
হন। শ্রীরামপুর মিশনারী কলেজের পারচালনা এবং 
"সমাচার দর্পণ, প্রেথম বাংলা সংবাদপল্ন) ও “ফ্রেন্ড 
অফ ইণ্ডিয়া' পাল্লকার সম্পাদনায় 'বশেষ কাতিত্ব 
দেখান। ১৯৮১৮ খশ. থেকে শ্রীরামপুর মিশনের 
ছাপাখানার তত্বাবধানের দায়ত্ব গ্রহণ করেন। ১৮২২ 
খু, থেকে ১৮৫২ খ, পযন্তি মিশনের সঙ্গে 
যান্ত থাকেন। 'ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ঈস্ট ইশ্ডিয়া 
কোম্পানীর চার্টার পুনরায় অনুমোদিত হবার 
সময়ে তিনি একজন সাক্ষণ হন। এ সময়ে ভারতীয় 
রেল, তার ও শিক্ষা-ীবষয়ক অনুসন্ধান ও কার্য- 
করণ প্রস্তাবের তিনি প্রধান উদ্যোস্তা ছিলেন। 
বাংলা, 'হিন্দী, ফারসশ ও সংস্কৃত ভাষা খুব ভাল 
জানতেন। ইতিহাসে তাঁর প্রবল অনুরাগ 'ছিল। 
'সমাচার দর্পণ" সংবাদপন্রের সকল কাজ তান 
দেখতেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : "ভারতবর্ষের ইতিহাস: 
(ঘুই খণ্ড), 'পুরাবৃত্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ” ১৮৩৩), 
'জ্যোতিষগ্গোলাধ্যায়, 'দদগুণ ও বীরের হীতহাস' 

[৪৯০ ] মার্শম্যান 

(১৮২৯), 'ঈশপ্স্ ফেবলস, “ক্ষেত্রবাগান 
ববরণ') "মারিচ গ্রামার, (00959 30900122) 

প্রভীত। এছাড়া আইন-সম্পার্কত বাংলায় লেখা 
১২টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। মাতা হ্যানা 
মার্শম্যান বাঙলার নারীশিক্ষা প্রচলনে প্রথম 
উদ্যোগণ মাঁহলা ছিলেন। ভারতবর্ষ থেকে স্বদেশে 
'ফরে (১৮৫২) তান 43156015 ০£ 100128, 
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ড/21' প্রভৃতি গ্রল্থ রচনা করেন। [৩,১২২] 
মাশম্যান, জোশনয়া (২০.৪.১৭৬০- &*১২, 

১৮৩৭) ইংল্যান্ড। জন। তন্তুবায়পনত্র মার্শম্যান 
১৪ বছর বয়সে লন্ডনের পুস্তক-বক্লেতার দোকানে 
চাকরি গ্রহণ করেন। ৬ মাস পরে স্বগ্রামে ফিরে 
পৈতৃক তাঁতের কাজে যোগ দেন। জ্ঞান-পপাসার 
জন্য ইতিহাস, ভূগোল, ভ্রমণকাহিনী, গল্প, উপন্যাস 
ণনার্বচারে পড়তে থাকেন। ১৭৯১ খুশী, ব্যাপাটস্ট 
পাঁরবারের হ্যানা শেফার্ডকে বিবাহ করে ব্যাপাঁটস্ট 
মতবাদে দশীক্ষত হন। ১৭১৯৪ খু. শিক্ষকের 
বৃত্তি গ্রহণ করেন। এই সময়ে ভাষা-শিক্ষায় মনো- 
যোগ দিয়ে ল্যাটিন, গ্রীক, হিব্রু ও 'সারয়াক ভাষা 
আয়ত্ত করেন। র্মে মিশনারী কাজে উৎসাহত হন 
এবং ১৭৯১ খু. প্রচারকার্ষের জন্য ভারতে আসেন। 
শ্রীরামপুর 'মিশনকে কর্মকেন্দ্র নির্বাচন করে মিশনের 
ব্য়ানর্বাহের জন্য একাঁট স্কুল খোলেন। তারি 
স্তীও একাজে সাহায্য করতেন। এই স্কুলটি ক্রমে 
শ্রীরামপূর কলেজ ও ধর্মীয় শিক্ষালয়ে পাঁরণত 
হয়। এশিয়ার অন্যান্য অগুলে প্রচারকার্ষের জন্য 
দুরূহ চীনা ভাষা শিখে এ ভাষায় বাইবেল অনুবাদ 
এবং ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা করেন। “সংস্কৃত 
রামায়ণ” মার্শম্যান ও কেরীর যুখ্ম প্রচেষ্টায় 
অনাঁদত হয়। ব্যাপাঁটিস্ট মিশনারী সংস্থার কেরী 
ছিলেন নেতা, কিন্তু মার্শম্যান অনেক কাজ কেরণীর 
বরোধিতা সত্তেও িম্পন্ন করেন- যেমন পান্রিকা 
প্রকাশনা । “ফ্রেপ্ড অফ হীণ্ডিয়া', "সমাচার দপণ' ও 

প্রকাশত হয়। সাপ্তাহক নসমাচার দর্পণ" মে 
১৮১৯৮ খশ, প্রকাশিত হয়। গঙ্গাঁকশোরের 
স্বঙ্পস্থায়ী 'বাষ্গালা গেজেট বাদ দিলে এটই 
বাংলায় প্রথম সাপ্তাঁহক। পশদগ্দর্শন' মাসিক 
পান্রকাঁট তার আগের মাসে মার্শম্যান প্রকাশ করেন। 
১৮২৬ খু. তান একবার স্বদেশে যান ও ফেরার 
পথে ডেনমাকের রাজার কাছে শ্রীরামপুর িও- 
লাজক্যাল িশ্বাবদ্যালয়ের অনুমোদন সংগ্রহ 
করেন। খীন্টয় ধর্মজগতে এ এক অসাধারণ 
ঘটনা । শ্রীরামপূর কীয়েল ও কোপেনহেগেনের মত 



মালকা জান 

সমান ক্ষমতাসম্পন্ন এবং ভারতের 'ডিভানাট-বিষয়ক 
উপাঁধি-প্রদানের ক্ষমতাসম্পন্ন একমান্ন বশ্বাবদ্যালয়। 
রামায়ণের ইংরেজী অনুবাদ, শ্রীরামপুর কলেজ 
স্থাপন ও পান্রকা প্রকাশ--এই 'তিনাট অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য জোশুয়া মার্শম্যান বঙ্গ- 
বাসীর চিরস্মরণীয়। রামমোহন রায়ের সঙ্গে 
ধরিয় বিতর্ক তাঁর 'ক্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া” পাত্রকায় 
প্রকাশিত হয়। ফলে রামমোহন বেদান্তের বাংলা 
অন্দবার্দে অন্রপ্রাণত হন। কেরীর মৃত্যুর পর 
(১৮৩৪) মার্শম্যান শ্রীরামপুর মিশনের নেতৃত্ব 
করেন। তিন বছর পর শ্রীরামপুরে তাঁর মতত্যু হয়। 
[১২২] 

মালকা জান, আগ্রাওয়ালশ। বর্তমান শতাব্দীর 
প্রথম দিকে কলিকাতায় মালকা জান নামে কয়েকজন 
বাইজশী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উৎকৃষ্ট গায়কা 
হসাবে প্রাসাম্ধ ছিল আগ্রার মালকা জানের। 
খেয়াল, ঠাঁর, দাদরা, গজল সবই ভাল গাইতেন, 
তবে খেয়ালে নাম ছিল বোশি। তান ন্রিপুরার 
রাজা রাজেন্দ্র দেববর্মার ধঁসংহাসন লাভ ১৯০৭) 
রাজদরবারে ৩/৪ বছর দরবারী গাঁয়কার্পে 
ছিলেন। কলিকাতায়ই তিনি নিয়ামত থাকতেন। 
কলকাতার তদানীন্তন সমপ্রাসদ্ধ গাঁয়কা গহর 
জানের মত বাঙলার বাইরে নানা দরবারে যেতেন 
না। এখানকার পেশাদার গায়ক-গাঁয়কাদের সমাজে 
তরি যথেষ্ট প্রাতপাত্ত ছিল এবং বাইজশ-সম্প্রদায়ের 
মধ্যে তিনি নেতৃস্থানীয়া 'ছলেন। প্রচুর অর্থ 
উপার্জন করেছেন এবং 'মিতব্যয়ী স্বভাবের জন্য 
সণ্টয়ও করেছেন যথেম্ট। পাঁরণত বয়সের আগেই 
সঙ্গীতজশবন থেকে সরে এসে 'ববাহ করে গাহস্থ্য 
জীবন যাপন করেন। গ্রামোফোন রেকর্ডে তাঁর 
কয়েকাঁট গান আছে। কাঁলকাতা ইশ্ডিয়ান 'মরর 
স্টীটের 'নিজ বাড়তে তাঁর মৃত্যু হয়। [১৮] 

মালাধর । মালাধর ঘটকের “দক্ষিণ রাঢ়ীয় কারকা, 
একটি প্রাসিম্ধ কুলজশী গ্রল্থ। এই ধরনের গ্রন্থে 
কুলীন 'কি মৌলিক সকল সমাজেরই সামাঁজক 
ইতিহাস জানা যেতে পারে। 1২] 

মালাধর বপু। দু গুশরাজ খাঁ। 
গঅয়াধন। জাবেদা--শ্রীহট্র । তাঁর 'নৃতন প্রেম 

ভাণ্ডার' সঞ্গীত-গ্রন্থ ১৯৩২ খ্ী. প্রকাশিত হয়। 
তাঁর বাউল সরে রচিত রাধাকৃফলঈলা-বিষয়ক 
নঙ্গাতের একট পদ--প্রাণ লাঁলতা ত্বরা যাও গো 
বন্ধুরে আনিয়া দাও” । 1৭৭] 

মজা মৃহম্জদ। দ্র. এহতেশাম উদ্দীন। 
বআঁচ্কিন শাহ । 'তাঁন 'শিষ্দলসহ বাগুলাদেশের 

ওয়াহাব বিদ্রোহে যোগদান করে িতুমশরকে 
সহায়তা করেন৷ 16৬] 

[৪১৯১৬ ] মণয়জাফর খা 

[মাহির ভ্টরচার্য (১৯১৭ - ১৮.৮.১৯৭০)। 
বাঁশিম্ট আঁভনেতা। রগ্গমণ্ডে ও চলাচ্চন্রে বহু 
ভূমিকায় আঁভনয় করেছেন। তাঁর আঁভনশত ছাবর 
সংখ্যা শতাধক। শিজ্পী-জশবনের প্রথম 'দকের 
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছবি : "ছদ্মবেশণী', শবজাঁয়নণ', 

“পথের সাথণী', 'শেষরক্ষা"। রঙ্গমণ্ডেও 'শাশরকুমার 
ভাপুড়ী প্রযোৌজত পবপ্রদাস' নাটকে 'দ্বজদাসের 
ভূঁমকায় তাঁর আঁভনয় স্মরণীয় হয়ে আছে। 
এছাড়াও রঙমহল ও স্টার রঙ্গমণ্যের বহু নাটকের 
মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন। [১৭] 

মীরকাশিম (-১৭৭৭)। মুর্শদাবাদের নবাব 
মীরজাফরের কন্যা ফতেমাকে বিবাহ করে রাজ- 
দরবারে 'বাশিম্ট পদলাভ করেন। পলাশীর যুদ্ধের 
পর মীরজাফরের আদেশে 'সিরাজকে বন্দী করেন। 
পরে ইংরেজদের সহায়তায় মীরজাফরকে পদচ্যুত 
করে ?সংহাসনে বসেন । রাজত্বকাল ১৭৬০ - ১৭৬৩ 
খু. । [তীনি প্রচুর অর্থদানের অগ্গীকারে সিংহাসন 
পান, ফিল্তু পরে না দিতে পেরে ইংরেজকে বর্ধমান, 
মোদনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারী প্রদান করেন। 
ইংরেজদের 'বিতাড়নের ইচ্ছায় মুর্শিদাবাদ থেকে 
মুঙ্গেরে রাজধানশ স্থানান্তারত করেছিলেন। 
ইংরেজদের একচেটিয়া সৃবিধা-বিনা শুল্ক বাণিজ্য 
আঁধকার--তাঁন অন্যদেরও দান করেন। এতে ইংরেজ 
কোম্পানী ও কর্মচাঁরগণ ক্ষাতিগ্রস্ত হয়। ফলে 
নবাবের সঞ্গে ইংরেজদের 'বরোধ বাধে । ১৭৬৩ খ্ঢী, 
উভয়পক্ষে যুদ্ধ হলে নবাবের সৈন্যগণ উধুয়ানালা 
ও ঘেরিয়া নামক স্থানে পরাজিত হয়। ১৭৬৪ 
খু, তান দিল্লীর সম্রাট শাহআলম ও অযোধ্যার 
নবাব সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে মালত হয়ে বিহার 
আক্রমণ করেন, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পরাজত হয়ে 
(২৩-১০-১৭৬৪) 'িনরুদ্দেশ হন। এ অবস্থায়, 
তাঁর মৃত্যু হয়। [২,৩,২৫,২৬] 

মশরজাঙ্গ। মোদনপুর। সিপাহী বিদ্রোহের 
সময় (১৮৫৭) মোঁদনীপুরে বিদ্রোহাত্মক প্রচার- 
কার্ষের জন্য তাঁর দীর্ঘ কারাদণ্ড হয়। 1৫৬] 

মশরজাফর খাঁ (2-জানু,. ১৭৬৫)। প্রথম- 
জীবনে তিনি বাঙলার নবাব সেনা" 
নায়ক 'ছিলেন। ১৭৪৭ খ্ী, আলাবর্দিকে হত্যার 
ষড়যন্ত্রে তাঁর সক্রিয় অংশ ছিল। 'সরাজদ্দৌলার 
আমলে সেনাপতি হন। এীতহাঁসিক পলাশশর যুদ্ধে 
(২৩.৬.১৭৫৭) সরাজের পতনে সাহায্য করে 
ইংরেজ অনুগ্রহে ১৭৫৭ খুশি. নবাব 
হন। কোম্পানীকে ক্ষতিপূরণের টাকা জোগানোর 
জন্য প্রজাদের উপর অত্যাচার করেন। ক্লাইভ বিলাতে 
গেলে ইংরেজদের অর্থদাবি মেটাতে অপারগ হওয়ায় 



মশরমদন 

১৭৬০ খুশী, [তিনি সংহাসনচ্যুত হন। ১৭৬৩ 
খু. তদানীল্তন নবাব মীরকাঁশিমের সঙ্গে ইংরেজ- 
দের বিরোধ উপস্থিত হলে ইংরেজরা পুনরায় 
তাঁকে নবাব করেন। 'ব্রটিশ রাজত্বের শেষাঁদন 
পর্য্ত তরি বংশ মার্শদাবাদের নবাব বলে পাঁরাচিত 
ছিলেন। [২,৩,২৫১২৬] 

মশরমদন (7- ২৩.৬.১৭৫৭)। 
শেষ স্বাধীন নবাব সরাজদ্দৌলার সেনাপাঁতি। 
প্রথমে তান হোসেন কুল খাঁর ভ্রাতুস্পুত্র হাসান 
উদ্দশন খাঁর অধীনে ঢাকায় নিযুস্ত ছিলেন। তাঁর 
কর্মতৎপরতার সংবাদ পেয়ে নবাব িরাজদ্দৌলা 
তাঁর সৈন্যাধ্যক্ষ মীরজাফরকে অপসারিত করে মীর- 
মদনকে & পদে 'নযুন্ত করেন। ২৩.৬-১৭৫৭ খু. 
পলাশীর যুদ্ধে তিনি ও তাঁর সহকারণী 
বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেন। শুর কামানের 
গোলায় যুদ্ধক্ষেত্নে তার মতুযু হয়। 1২৩] 

শর মশারফ হোসেন (১৩.১৯.১৮৪৭ - 
১৯২২) লাহড়শপাড়া-নদীয়া। মীর মোয়াজ্জম 
হোসেন। বংশমর্যাদা ও পাঁরচয়ের উপাঁধ “সৈয়দ? | 

যে সকল প্রগ্গাতশীল লেখক সাহত্যকে কৃষক- 
সংগ্রামের অস্বে পাঁরণত করতে চেয়োছলেন মর 
মশারফ তাঁদের অন্যতম । তাঁর রচিত 'জাঁমদার-দর্পণ' 
নাটকটির বিষয়বস্তু ছিল ১৮৭২- ৭৩ খ্7ান্টাব্দের 
পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জের কৃষক-বিদ্রোহ। এই 
নাটকের প্রচার বন্ধ করার চেষ্টায় বাঁঙকমচন্দ্ুও 
ছিলেন, যাঁদও সাহিত্যিক 'হসাবে মর মশারফ 
অক্ষয়চন্দ্র মৈন্রেয়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও বাঁঞ্কমচন্দ্র 
কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হন। মশর মশারফ কুষ্টিয়ার 
ইংরেজ স্কুল, পদমদীর নবাবস্কুল ও কৃষনগর 
কলেজিয়েট স্কুলে পড়াশুনা করেন। ফাঁরদপুর নবাব 
এস্টেটে এবং দেলদুয়ার এস্টেটে ম্যানেজারের চাকারি 
করেছেন। ঈশ্বর গুপ্তের “সংবাদ প্রভাকরে' রচনা 
প্রকাশ করতেন এবং কু্টয়ার সংবাদদাতা িলেন। 
তাঁর সাহত্যগুরু ছিলেন কাঙাল হারনাথ। বঙ্গীয় 
সাহত্য পাঁরষদের সঙ্গে যূন্ত ছিলেন। প্রকাশিত 
গ্রন্থের সংখ্যা ২৫1 তাঁর রচিত অন্যান্য উল্লেখ- 
যোগ্য গ্রন্থ : পতাবতী' ডেপন্যাস), 'গৌরাঁসেতু? 
(কবিতা), 'বসম্তকুমারী' নোটক), পবষাদ সম্ধু, 
(ঞীতহাসিক উপন্যাস), “এর উপায় কি 2' প্রেহসন), 
'গো-জীবন”  প্রেবন্ধ),। 'বেহলা গীঁতাভিনয়”, 
'পাঁথকের মনের কথা" (নীল-চাষীদের প্রাতিক্তিয়া 
বিষয়ে রচিত), 'গাজশীময়ার বস্তানী, প্রভাতি। 
এছাড়াও মুসলমান ধর্ম ও জাবনের উপর বহু 
কাঁবতা, "আমার জাীবনশ” নামে আত্মজশীবনগ এবং 
“আজীবন নেহান' নামে একাঁট মাঁসক পাত্রকা 
প্রকাশ করেন। 1[৩,২৬.২৮,৫৬] 

[৪৯২ ] 

বঙ্গদেশের 

মকুল্দদাস 

মুকুল্দ ঘোষ । রাজা ভারামলের গো-পালক গোপ- 

জাতীয় মূকুন্দ ঘোষ শিবলিঙ্গ আঁবম্কার করেন 
এবং মোহান্তরা হুগলণ জেলার তারকেশ্বরের মাঁন্দরে 

আসার আগে 'তাঁনই ছিলেন সেখানে শিবের 

পৃজক। মোহন্তদের আমলে ব্রাহ্মণ পূজারী এলেও 
তারকেশবরের গাজনের মূল সন্ব্যাসীদের মধ্যে চার- 
জনই গোপ-জাতীয়। [১৬,১৪৯] 

ম.কুন্দ দত্ত। (১৫/১৬শ শতাব্দী) শ্রী্খণ্ড-- 
বর্ধমান। আয়ূর্বেদশাস্নে ব্যৎপন্ন মূকুন্দ নবদ্বীপের 
শ্লীচেতন্য মহাপ্রভুর অনুরন্ত ছিলেন। নবাব হুসেন 
শাহ তাঁকে রাজাচাকংসক 'নযুস্ত করেন। [২] 

মূকুন্দ দাস। কৃষদাস কাঁবরাজের শিষ্য এবং 
বৈষ্ণব সহাঁজয়া সম্প্রদায়ের গ্রন্থকার । রাঁচত গ্রন্থ : 

“অমৃতরসাবলী"”, বৈষ্বামৃত,, 
চমৎকারচীন্দ্রকা” 'সারাংসারকারিকা', 'সাধনোপায়ঃ 
'রাগরয়্াবলণ' প্রভীত। [২] 

মকুন্দদাস, চারণকাৰ (১৮৭৮ - ১৮-৫-১৯৩৪) 
বানারী গ্রাম_ঢাকা। গুরুদয়াল দে। 'পিতৃদত্ত নাম 
যজ্েশ্বর। তাঁর 'পতামহ ছিলেন নৌকার মাঁঝি। 

দপতা বাঁরশালে এক ডেপ্যাটর আদালতে কাজ 
করতেন। ফলে পাঁরবারাঁট বারশালে চলে আসে। 
মূকুন্দ শৈশবে 'বাভন্ন স্কুলে পড়লেও প্রবেশিকা 
পর্যক্ত পড়েন নিন। পিতার মুদী দোকানে বসা ও 

প্রধান কাজ 'ছিল। বাঁরশালের তৎকালীন নায়েব- 

নাজশর বীরেশবর গুপ্তের কীর্তনের দলে ১৯ বছর 
বয়সে যোগ দেন। ক্রমে নিজেই একাঁটি কণর্তনের 
দল গড়ে তোলেন। পৃজাপার্ণে বাঁরশালে যেসব 
'বখ্যাত কীতর্নীয়ার দল আসত যজ্ঞেশবর তাদের 

গান শুনে টুকে রাখতেন। এইসব উপাদানে তাঁর 
কণর্তন-সঞ্গীত গ্রল্থাঁট সঙ্কালত। ১৯০২ খশ 
রাসানন্দ বা হারবোলানন্দ নামে এক ত্যাগী সাধুর 
কাছে দীক্ষা নিয়ে মুকুন্দদাস নাম গ্রহণ করেন। 
মূদশ দোকানের দুরজ্ত যুবককে স্বদেশীমল্তে দীক্ষা 
দিয়ে চারণকবিতে পরিণত করেন বাঁরশালের 
আদ্বিতীয় নেতা আশ্বনীকুমার দত্ত। বৈফবমন্যে 
দশক্ষিত হলেও তাঁর সাধন-সঙ্গীতে শ্যাম ও শ্যামার 
অপূর্ব সমন্বয় 'ছিল। তান কোন সম্প্রদায়ভূত্ত 
হন নি। কাল ও রাধাগোধিল্দ মাল্দরের সঙ্গে 
মুসলমান মালীর জন্য মসাঁজদের ব্যবস্থাও 'তাঁন 
করোছিলেন। কণতরনীয়া যোগেশ পালের বৈঠক- 
খানায় যে কর্তনের আসর ছিল মূুকুন্দ সেখানেও 
দনয়ামিত যষেতেন। "তান নিজে গান ও বান্নাপালা 
বচনা করতেন এবং “্বারশাল হতৈষণ” পাঁরকায় 
লিখতে আরম্ভ করেন। ক্রমে স্বরাঁচত যাল্লা্ানে 
সারা বারশাল মাতিয়ে তোলেন। 'বাঁভি্ন দেশপ্জ্য 



নূকুল্দদেব মুখোপাধ্যায় 

নেতা এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর গান শুনে চমৎকৃত 
হন। তাঁর 'মাতৃপূজা" যার্াপালাট যুবকদের মনে 
চাঞ্চল্য আনে। বিদেশ বর্জন আন্দোলনে তান 
[বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। গ্রামে গ্রামে দেশাত- 
বোধক গান ও স্বদেশ যাত্রাভনয়ের জন্য তান 
বারশালে ইংরেজ সরকারের কোপদ্ান্টতে পড়েন। 
১৯০৮ খ্ী, ১০৮ ধারায় গ্রেপ্তার হয়ে 'তাঁন 
জ্রামনে মান্ত পান। ভবরঞ্জন মজুমদার সম্পাদত 
'মাতৃপূজা” গঈত-সঙ্কলনে মুকুন্দ দাস-রচিত "ছল 
ধান গোলা ভরা, শ্বেত ইশ্দুরে করল সারা, এই 
সঙ্গীতের জন্য তাঁর 'তিন বছর কারাদণ্ড ও জারমানা 
হয। জরিমানার টাকা 'দতে পৈতৃক দোকান বাক 
হয়ে যায়। কারাবাসের সময় তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। 
অসহযোগ আন্দোলন (১৯২২) এবং আইন অমান্য 
আন্দোলন (১৯৩০) কালে তান তাঁর যান্ত্রা পালা 
'দয়ে জনসাধারণকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করোছিলেন। 
তাঁর উল্লেখযোগ্য অন্যান্য রচনা : “সাধন সঙ্গত, 
'পল্লীসেবা', ব্রক্ষচারিণী", পথ" সাথী", "সমাজ', 
'কমর্্ষেন্ন' প্রভৃতি । এই কাব সারাজীবনে ৭ শত 
মেডেল ও বহু পুরস্কার পেয়েছিলেন। কিন্তু 
বাঙলার জনগণের দেওয়া 'চারণকাঁব' নামেই তানি 
সবার মধ্যে বেচে আছেন। 1৩,১৬+১১৪,১২৪] 

মূকুল্দদের মুখোপাধ্যায় (2 - ২৬-৯১-১৩২৯ ব.) 
কলিকাতা । 'পতা খ্যাতনামা ভূদেব মুখোপাধ্যায় । 
শিতামহ--ীবশ্বনাথ তর্কভুষণ। মুকুন্দদেব কান্য- 
কৃব্জে সংস্কৃত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা পুনঃপ্রবর্তনের 
জন্য একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং 
বিহার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে হিন্দী ভাষার জন্য 

'ভুদেব মেডেল" দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। পিতার 
প্রবার্তিত পবশ্বনাথ বাঁন্তঁ আজীবন রেখে গেছেন। 
পুনের স্মতিরক্ষার্থে 'সোমদেব সংকর্মভাণ্ডার' 
স্থাপন করেন। গোকুণ্ড সাঁমাত স্থাপন তাঁর শেষ 
কণীর্ত। স্তশীশিক্ষা-প্রবর্তনায় একান্ত পক্ষপাতী 
ছিলেন। স্বদেশের উন্নতিকল্পে স্থাপত কল- 
কারখানায় তাঁর আঁধকাংশ শেয়ার ছিল। ম্যাঁজস্ট্রেট 
পদ পেয়োছলেন। তান সুসাহত্যিক ছিলেন । তাঁর 
রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : “সদালাপ', 'অনাথবন্ধু' 
ও “ভুদেব চাঁরত'। মাহলা ওপন্যাসিক অনুরূপা 
দেবী ও হীন্দ্রা দেবী তাঁর কন্যা। [১৯] 

মকুন্দ গাহাতো (2-১৯১৪২) ঘোলপুরা- 
পুরুলিয়া । মিলন। 'ভারত-ছাড়” আন্দোলনে অংশ- 
গ্রহণ করে গ্রেপ্তার হন। সারাজি বল্দীশাবরে মারা 
যাণ। 1৪২] 

দুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কাঁৰকজ্কণ (আনু. 
১৪৭ -2) দাম্ন্যা-_ বর্ধমান । হাদয় মিশ্র । "মর 
তাঁদের নবাব-দত্ত উপাধি। মুদলমান 'ভাঁহদার 

[৪৯৩ ] গজতবা জাঙশ 

মামুদ সাঁরপের অত্যাচারে উৎপশীড়ত হয়ে সম্ভবত 
১৫৭৫ খন. দামুন্যা ছেড়ে মোদনীপুরের আরড়া 
গ্রামের বাঁকুড়া রায়ের কাছে গেলে তান তাঁর কাবত্ব- 
শন্তির পারচয় পেয়ে তাঁকে নিজ পত্রের 'শিক্ষা- 
গুরু নিযুন্ত করেন। এখানেই বিদ্যালোচনায় মনো- 
নিবেশ করে কিছুদন পরে চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য- 
গ্রপ্থ লিখে 'কাঁবকজ্কণ' উপাঁধ পান। গ্রন্থের রচনা- 
কাল সম্ভবত ১৫৯৪ - ১৬০৬ খু. মধ্যে। করুণ- 
রসের এই গ্রল্থটি প্রাচঈন সমাজের একাট সর্বাঙ্গ- 
সুন্দর আলেখ্য। অনাড়ম্বর কাঁবত্ব-শান্তর প্রসাদে 
তরি কাব্যে উপন্যাসের বর্ণনা-নৈপুণ্য, নাটকের 

ঘটনা-সজ্ঘাত এবং বিচিন্র জীবনরস প্রকাশলাভ 
করেছে । মধ্যযুগীয় বাংলা সাহত্যে তান 'বশেষ 
উচ্চাসস আধকার করে আছেন। [২,৩,২০, 
২৫,২৬] 

মকুন্দলাল সরকার (৩১.,১২.১৮৮৫ - ২৩.১০, 
১৯৫৫)। বাঙলার 'বাঁশম্ট জননেতা । বৈপ্লবিক 
কাজের জন্য বহুবার কারারুদ্ধ হন। শ্রমিক আন্দো- 
লনে পুরোধা ছিলেন। সৃভাষচন্দের ঘনিষ্ঠ সহ- 
কার্মরূপে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রাতষ্ঠা ও সংগঠনে 
উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করেন। [১০] 

মূন্তারাম বদ্যাবাগীশ (22-১৪-১৮৬০) 

মলয়পুর_ হুখলী। রামমোহন। সংস্কৃত কলেজের 
কৃত ছান্র এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহপাঠশ 
ছিলেন। ১৮৩৯ খু. সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করে 
পরের বছর 'হন্দু কলেজ সংলগন পাঠশালার 
পণ্ডিতের পদ লাভ করেন। ১৮৪১ খী. হিল্দু 
কলেজের জুনিয়র বিভাগের পণ্ডিত নযুস্ত হন। 
পরে ১৮৪৩ খুশী, কলিকাতা মাদ্রাসার বাংলা শ্রেণীর 
পন্ডিতের পদে 'নযুন্ত হন এবং ভূবনমোহন মিত্রের 
সহযোগিতায় বাংলা ভাষায় ছাল্লগণের উপযোগী 
ভূগোল রচনা করেন। “সংবাদপূর্ণ চন্দ্রোদয়, পাকার 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁর সম্পাদত গ্রন্থ : 
শ্রীশ্লীহারিভন্তিবিলাঃ, সেটীক), 'আরবাঁয় উপাখ্যান? 
(৫ খন্ড), 'শব্দাম্বুধ, অপূবোপাখ্যান' (সচিত), 
“েশীসংহার”, শ্লীমদ্ভাগবত', নূতন আঁভধান', 
'অমরার্থদশীধাতি”, 'অন্নদামগ্গল সেচ), এহতো- 
পদেশ' প্রভতি। 1২৮,৬৪] 

মুজতবা আলণ, সৈয়দ €১৩.৯.১৯০৪ - ১১. 
২.১৯৭৪) করিমগঞ্জ--গ্রীহট্র। সৈয়দ 'সিকান্দর 
আলণ! প্রখ্যাত সাহাত্যক ও ভাষাবিদ:। ১৯২১ 
খুশ. মহাত্মা গাম্ধশর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে 
যোগ 'দয়ে স্কুল ছেড়ে দেন। ১৯২১ - ২৬ খপ, 
শাঁল্তনিকেতনে অধ্যয়ন করেন । শিক্ষাশেষে তিনি 

কাবুল 'শিক্ষাধভাগে ফরাসী ও ইংরেজশ ভাষার 
অধ্যাপক 'নযৃন্ত হন। ১৯২৮-৩০ খ্যী, জার্মানা 



ম।জকফাফর আহমদ 

থেকে হোমবোল্ড বৃত্তি পেয়ে বারন ও বন 
ধবশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা শেষ করে পি-এইচশভ, 
উপাধি লাভ করেন। তারপর সমস্ত ইউরোপ এবং 
জের্সালেম, দামাস্কাস প্রভাতি 'বাভন্ন দেশে ঘুরে 
বেড়ান। মাঝে এক বছর কায়রোতে অধ্যয়ন করেন। 
১৯৩৬ খুব. তিন বরোদা রাজ্যে তুলনামলক 

ধর্মতত্বের অধ্যাপক পদে বৃত হন। ভারত-বভাগের 
পর বগুড়া কলেজে অধ্যাপনা করেন ও পরে অধ্যক্ষ 
হন। ১৯৫০ খুব, আকাশবাণীর কেন্দ্র-পাঁরচালিক- 
রূপে কাজ করেন। িশবভারতীর ইসলামী সংস্কীতির 
প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। 'তাঁন আরবী, ফারসাঁ, 
[হন্দী, সংস্কৃত, উর্দু, মারাঠী, গুজরাটশী, ইতাঁলয়ান, 
ফরাসী, জার্মান সহ ১৫ট ভাষা জানতেন। প্রবন্ধ, 
ভ্রমণকাহিনী, উপন্যাস ও রম্য-রচনায় সদ্ধহস্ত 
দছলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'দেশে বিদেশে" 
'পণ্তন্ন* গাচাকাহন?”, "ময়রকণ্ঠী", "শবনম 
ধূপছায়া”, “আবশ্বাস্য নেম”, ডি 
প্রভৃতি। ১৯৪৯ খুব. তানি নরাসংহদাস পুরস্কার 
পান। অগাধ পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও তাঁর পাঁণ্ডিত্যের 
ধারাকে কেউ জনসাধারণের কাজে লাগায় 'নি। তান 
নজেও কোন পাঁণ্ডিত্যপূর্ণ বই রেখে যান নি। 
[১৬,১৭১১৮] 

সুজফৃফর আহমদ (৫.৮.১৮৮৯- ১৮১২, 
১৯০৭৩) সন্দীপের মুসাপুর- নোয়াখালী । মনসুর 
আলা। ভারতে মার্জবাদ প্রচার ও মার্জবাদণ 

সংগঠন প্রাতম্ঠার অন্যতম পাঁথকৃৎ। এদেশে কাঁমউ- 
নস্ট পার্টির অন্যতম প্রাতিজ্ঞাতা। ১৯১৩ খু. 
ম্যান্ট্রক পাশ করেন । ছান্রাবস্থায়ই স্বদেশ আন্দো- 
লনে যোগ দেন। সাহত্য ও সাংবাদকতার মধ্য 
দিয়ে তান প্রথমে দেশসেবার কাজে আত্মপ্রকাশ 
করেন। ১৯৯২০ খুশী, কাজী নজরুল ইসলামের 
সহযোগে 'নবধুগ” পা্রকা প্রকাশ করেন। এই সময়ই 
তান মার্জবাদের প্রাতি আকৃম্ট হয়ে এ 'বষয়ে 
গভগর অধ্যয়ন করেন। পরে নজরুল সম্পাঁদত 
ধূমকেতু' পাত্িকায় (১৯২২) দৈ্বপায়ন ছদ্মনামে 
ভারতের রাজনোতিক সমস্যা এবং কৃষক ও শ্রামকদের 
সমস্যা 'নয়ে 'বশ্লেষণাজ্মক রচনা লেখেন। ১৯২৩ 
খী, প্রথম গ্রেপ্তার হন। ১৯৯২৪ থু. কানপুর 
বলশোভক কোমিউনিস্ট) ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর চার 
বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। গুরুতর অসুস্থ হওয়ায় 
১৯২৫ খুশী. ছাড়া পান। এই সময় আন্তজশাঁতক 

সংস্থাগ্ালর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন 
করেন। ১৯২৬ খ:ঈ, তাঁর সম্পাদনায় দলের প্রথম 
বাংলা পারুকা “গণবাণা, প্রকাশ লাভ করে। ১৯৯২৯ - 
৩৩ খুশী, এই পন্িকাতেই আল্তজাঁতিক সঙ্গীতের 
ও কাঁমউীনস্ট ইঞ্তাহারের বঙ্গানুবাদ প্রথম ছাপা 

[৪১৯৪ ] মুনশল্দ্র দেব রায় 

হয়। শ্রমিক-কৃষকের সমস্যা, মার্সীয় দর্শন প্রভৃতি 
নিয়েও এতে 'িয়ামিত আলোচনা চলত । ১৯২১৯ - 
৩৩ খখ,. এীতিহাকসিক মশরাট বড়যন্ত মামলাব 
অন্যতম আসামী হিসাবে 'তাঁন 'তন বছর কাবা- 
দণ্ড ভোগ করেন। সারা ভারত কৃষক সভার 
(১৯৩৬) প্রাতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তান অন্যতম । ২৫. 

৩.১৯১৪৮ খী, কাঁমউীনিস্ট পার্ট বেআইনী হলে 
নবর্তনমূলক আটক আইনে তান ১৯৫১ খী. 
পরন্তি আটক থাকেন। ১৯৬২ খুশি, চশন-ভারত 

সীমান্ত সঙ্ঘর্ষের সময় তাঁকে ভারতরক্ষা আইনে 
দুই বছর আটক রাখা হয়। 'তাঁন ৪০ বছর ধরে 
ভারতে কাঁমিউীনিস্ট পার্টির কেন্দ্রায় কাঁমাটর সদস। 
গছলেন। ন্যাশনাল বুক এজেন্সীর একজন প্রধান 
সংগঠক ছিলেন এবং গণশাস্ত 'প্রণ্টার্স প্রেস তাঁনই 
গড়ে তোলেন। “কাকাবাব্” নামে তান কর্মী ও 
নেতাদের কাছে জনাপ্রয় ছিলেন। রাঁচত গ্রন্থ : 
“নজরুল স্মৃতিকথা", "ভারতের কমিউনিস্ট আন্দো- 
লনের ইতিহাস" প্রভাতি। [১৬] 

মনিরুজ্জামান মরহম ফেব্রু. ১৯২৪ “মার্চ 
১৯৭১) কাঁচেরকল__বশোহ়। ঢাকা দব্বাবিদ্যালয়ের 
পারসংখ্যান বিভাগের অধ্যক্ষ মুনির্জ্জামান পূর্ব 
পাকিস্তানে মীস্তযুদ্ধ-কালে পাক-বাহনীর হাতে 
নিহত হন। 'তাঁন নড়াইল হাইস্কুল থেকে ম্যাক 
৫১৯৪০), কাঁলকাতা প্রোসডেল্সী কলেজ থেকে 
আই.এস-সি. (১৯৪২), ১৯৪৪ খা. কৃতিত্বের 
সঙ্গে অগ্কশাস্তে বি.এস-স,. অনার্স এবং কাঁল- 
কাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাঁরসংখ্যান "বিষয়ে 
এম.এস-স. পাশ করেন। ভারতের সংখ্যাতথ্য- 

কেন্দ্রে এক বছর চাকার করার পর ঢাকা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে গাঁণত-শাস্নের অধ্যাপক-পদে বৃত হন। 
জানুয়ারী ১৯৪৮ খশ. তিনি পাঁরিসংখ্যান বিভাগে 
যোগ দেন এবং ১৯৬৭ খু, এ বিভাগের দায়ত্ব- 
ভার গ্রহণ করে আমতযু এ পদে আঁধিষ্ঠিত 'ছলেন। 
ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয়ের ণদ ইন্স্টাটউট অফ স্ট্যাটি- 
স্টক্যাল 'রচার্স আযপ্ড অ্োনং-এর প্রীতষ্ঠায় 
তান ছিলেন অন্যতম উদ্যোস্তা। [১৫২] 

ম্নশন্দ্র দেব রায় (২৬.৮.১৮৭৪ - ২০.১১, 
১৯৪৫)। বশিবোঁড়য়ার 
জল্ম। হৃগলপ কলেজ ও সেন্ট জোভিয়ার্ঁস কলেজের 
ছান্র ছিলেন। ছান্রাবস্থায় সমাজসেবামলক কাজের 
জন্য সুনাম অজন করেন। ১৮৯৯ খুশী. তান 
বড়লাটের মজালিসে আমান্মিত ও পাঁরাঁচত হন। 
সমাজসেবার জন্য তানি 'ররাটশ সম্রাটের কাছ থেকে 
ণসলভার জ্বাল মেডেল” শু 'করোনেশন মেডেল, 
লাভ করেন। ১৯৯০২ খশ, থেকে তান হগলশ 
জেলা বোর্ডের সদস্য এবং এ জেলার জেল ও 



সুনশর চোধরী 

শ্রীরামপুর মহকুমা জেলের বেসরকারী পাঁরদর্শক 
দিলেন। ১৯২৯ খুশ. থেকে ১৯ বছর বাঁশবোঁড়য়া 
মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান থাকা কালে এ 
এলাকায় তান 'তিনাঁট' বাঁলকা বিদ্যালয় প্রাতিষ্ঠা 
করেন। এছাড়া আরও কয়েকাঁট বালিকা 'বদ্যালয়ের 
বাঁড় তাঁর অর্থসাহায্যে 'নার্মত হয়। তান হুগলী 
এীতিহাঁসিক গবেষণা সাঁমাতির অবৈতাঁনক সম্পাদক, 
পাবালক লাইব্রেরী এনকোয়ারী কাঁমিশনের চেয়ার- 
ম্যান এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বিচার ও কারা 

গবভাগের স্ট্যাশ্ডিং কাঁমাঁটর সদস্য 'ছিলেন। 'তাঁন 
ইংরেজ দৌনক ণদ ঈস্টার্ন ভয়েস' এবং সাপ্তাঁহক 
পত্র ধদ ইউনাইটেড বেঞ্গল” পাঁরচালনা করেন। 
িছাঁদন পাঠাগার, ও প্পাীর্ণমা" মাসকপন্রের 
পরিচালনায় অংশ নয়েছিলেন। মাদ্রাজ থেকে 
প্রকাশত পদ হীণ্ডিয়ান লাইব্রেরী জার্নাল" পান্রকার 
এবং ককায়স্থ পান্রকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য 
দছিলেন। ১৯৩৩ খ্7ী. তান ব্যবস্থাপক সভায় 
প্রস্তাব রাখেন যে, জেলা বোর্ডসমৃহকে তাদের 
এলাকাভুস্ত পাবলিক লাইবেরণ ও রাডিং রূমগুলতে 
অর্থসাহায্য করার ক্ষমতা দেওয়া হোক। নবম 

1নাখল-ভারত-গ্রন্থাগার সম্মেলনে 'তাঁন সভাপাতত্ব 
করেন। স্পেনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় 'বশ্বগ্রল্থাগার 
সম্মেলনে উপস্থিত 'ছিলেন। ইউরোপের 'বাভন্ন 
দেশ ভ্রমণ করে ২৬ জুন ১৯৩৫ খত. তান দেশে 
ফেরেন। ১৯৩৮ খু. দ্বিতীয়বার ইউরোপ যান 
এবং চোরটন শাখা গ্রন্থাগারে ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার 
আন্দোলন সম্বন্ধে বন্তৃতা করেন। তাঁর রাঁচিত ২০ট 
গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : গ্রল্থাগার “দেশ- 
বিদেশের গ্রল্থাগার”, 'বাঁশবোড়য়া পরিচয়', হুগলী 
কাহনশ' প্রভৃতি । [১৪৯] 

আুনশর চৌধযরশী (১৯২৫ - ডিসেম্বর ১৯৭১) 
মানিকগঞ্জ__ঢাকা। বাঙলাদেশের অন্যতম 'বাঁশিষ্ট 
নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, সমালোচক ও বাগ্মী। ঢাকা 
কলোজয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, আিগড় বিশ্ব- 
বিদ্যালয় থেকে আই.এস-ি.১ ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয় 
থেকে ইংরেজী অনার্ঁপ 'নয়ে বি.এ. ও ১৯৪৭ 
খু. এম.এ. পাশ করেন। 'বাভন্ব কলেজে অধ্যা- 
পনা করার পর ১৯৫০ খু. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পূর্ব 
পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে এক বিশেষ সক্রিয় 
ভূঁষিকা গ্রহণ করে কারাবরণ করেন। কারাবাসকালে 
৯৯৫৪ খুশী, তিনি বাংলায় এম.এ. পরণক্ষা দিয়ে 
প্রথম শ্রেণশতে প্রথম হন। মৃন্তলাভের পর ইংরেজশ 
বিভাগ ছেড়ে তানি বাংলা বিভাগে যোগ দেন এবং 
শক্ষক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৬৮ খখ, 
হাভণর্ড বিষ্বাবদ্যালন্ন থেকে ভাষাতত্বে এম.এ, 

[৪১৬ ] মূরলশধর বন্দ্যোপাধ্যাস 

ডিগ্রী লাভ করেন। রাঁচিত নাটক : কবর", ণচাঠি” 
"দণ্ডকারণ্য, দণ্ড ও দশ্ডধর”, বরস্তান্ত প্রান্তর', 
“পলাশীর ব্যারাক ও অন্যান্য ৷ কয়েকাঁট অন্বাদ- 
মূলক নাটকও তিনি লখেছেন। "মীর মানস", 
তুলনামূলক সমালোচনা, ও বাঙলা গদ্যরশীত' 
তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ-সাহত্য। তাছাড়া 'বাঁভন্ন 
পন্রপান্রকায় ও সং্কলনগ্রন্থে তাঁর বহুসংখ্যক ছোট- 
গল্প প্রকাশিত হয়েছে৷ সাহিত্যকর্মের জন্য ১৯৯৬২ 
খু. তিনি বাঙলা একাডেমী পুরস্কার ও ১৯৬৩ 
খু. দাউদ পুরস্কার পান। এই সাহাত্যক পূর্ব- 

পাঁকস্তানের মাীন্তঘু পাকফৌজ 'নয়োজত 
আল-বদর বাঁহনশ কর্তৃক ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭৯ 
খু, ধৃত হয়ে নিখোঁজ হন। এ একই দিনে কথা- 
শিজ্প আনোয়ার পাশা, রাশীদুল হাসান, সন্তোষ 

অধ্যাপক মনশাষবূন্দ বদর-বাহনীর হাতে মশর- 
পুরের বধ্যভামিতে নিহত হন। এই বছরই দার্শীনক 
পাণ্ডত গোঁবন্দচন্দ্র দেব, জগল্লাথ হলের প্রভোস্ট 
অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, কাঁবয়াল আলতাফ 
মাহমুদ, বিস্লবী সাহত্য-সংগঠক হুমায়ন কাঁবর, 
গাঁণতাবদ আবুল কালাম আজাদ বহু 
বাদ্ধজশীবী পাক-বাহনীর হাতে প্রাণ হারান। 
[১৪৯১১৫২] 

শমূরলশধর বন্দ্যোপাধ্যায় (২৪.৪.১৮৬৫ - ৩০. 
১১,১১৩৩) খাঁটুরা- চব্বিশ পরগনা । 'শিতা ধরণণ- 
ধর শিরোমাঁণ সেকালে শ্রেষ্ঠ কথক 'হসাবে খ্যাত 
অর্জন: করেন। 'পিতৃব্য শ্রীশচন্দ্র বিদ্যার ৭.১২. 
১৮৫৬ খ্যী. প্রথম বিধবা-বিবাহ করে সমাজ- 
সংস্কারের একাঁটি উজ্জ্বল দণ্টাল্ত স্থাপন করেন। 
দশ বছর বয়সে মুরলণীধরের 'পিতৃবিয়োগ হলে 
নিজ শিক্ষার দাঁয়ত্ব নিজেই গ্রহণ করে কাঁলকাতা 
সংস্কৃত কলেজের বিদ্যালয় বিভাগ থেকে ১৮৮৫ 
খুখ, এন্ট্রা্স, ১৮৮১৯ খত. প্রোসিডেল্পী কলেজ 
থেকে সংস্কৃতে অনার্সসহ বি.এ. এবং পরের বছর 
এম.এ. পাশ করেন ও পবদ্যারক্র' উপাধ পান! 
১৮৯১ খুশী. কটক র্যাভেন্শ কলেজের ইংরেজশর 
অধ্যাপক হন। ১৯০৩ খুশি, কাঁলকাতা সংস্কৃত 
কলেজে আসেন । এখানে তান ইংরেজগর অধ্যাপক 
পদে থাকলেও ইতিহাস, সংস্কৃত ও দর্শনের অধ্যা- 
পনার কাজও করতেন। ১৯১০ খুখ. এ কলেজের 
সহকারী অধ্যক্ষ হন। ১৯১৭ খু. কাঁজকাতা 
1িশববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে প্রাকৃত ভাষার 
অধ্যাপনায় নিষুস্ত হন। অক্টোবর ১৯২০ খু, 
সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ থেকে অবসর নিয়ে 
১৯৩২ খু, পবস্তি কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ে 



মরার গ;প্ত 

অধ্যাপনার কাজে নিযুস্ত ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের 
সংখ্যা অল্প হলেও পরিকজ্পনায় মৌলিকতা আছে। 
নৃতন প্রণালশতে বর্ণমালা 'শক্ষণের জন্য “বাংলা 
অক্ষর পাঁরচয়” রচনা করেন। হেমচন্দ্রের প্রাকৃত 
আভিধানে 'দেশীনামমালা'র একাঁট নূতন সংস্করণ 
তাঁর সম্পাদনায় কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 

প্রকাশিত হয়। কলিকাতা 'বশ্বাবদ্যালয় প্রবোশকা 
পরীক্ষার্থণদের জন্য বাংলা ভাষায় যে সংস্কৃত 
ব্যাকরণ প্রকাশ করেছিলেন ১৯২৮ খু, 'তাঁন 
তার আমূল সংস্কার করেন। এখান থেকেই বিশ্বের 
দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা করে' তান “4 
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[7১119501955 গ্রল্থ রচনা করোছলেন। গ্রন্থটি তাঁর 
মৃত্যুর পর ১৯৩৫ খী. প্রকাশিত হয়। সমাজ- 
সংস্কারমূলক কাজে বিদ্যাসাগরের সুযোগ্য উত্তরাধ- 
কারী ছিলেন। ১৯১৯ খ্ী. প্যাটেল প্রস্তাঁবত 
অসবর্ণ গিববাহ বিলের সমর্থনে তুমুল আন্দোলন 
করেন। কাঁলকাতা সমাজ-সংস্কার সাঁমাতর এবং 
১৯২০ খুশী. মোদনীপুরে আহত সমাজ সাম্মলনীীর 
সভাপতি ও আরও অন্যান্য জনাহতকর প্রাতষ্ঠানের 
সঙ্গে যু্ত ছিলেন । তাঁর স্থাঁপত বালিগঞ্জ বাঁলকা 
বিদ্যালয় বর্তমানে দুইটি পৃথক প্রতিষ্ঠানরূপে 
গিকাশলাভ করে 'মুরলীধর বালিকা মহাবিদ্যালয়" ও 
'মুরলশধর উচ্চ মাধ্যামক বিদ্যালয়" নামে পাঁরাঁচত। 
[&১৮২,১৪৬] 

মরার গপ্ত। শ্রীহট্র। অচ্যুতানন্দ। বিদ্যা- 
শিক্ষার্থে নবদ্বীপে গিয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের সহপাঠশ 
ও সঙ্গী হন। গৌরভন্ত এই কাঁৰব ১৫১৩ খ্যী. 
(১৪৩৫৬ শকাব্দ) 'চৈতন্য-চরিত' বা 'মুরারি 
গুপ্তের কড়চা, গ্রন্থ রচনা করেন। [২,২৫,২৬] 

মূরারমোহন গ;প্ত (৯২২৮১-১৯৩০৮ ব.) 
মাঁণপূর। মধুসূদন । বিখ্যাত পাখোয়াজী। শ্রীরাম- 
পুর কলেজের অঙ্কশাস্দের অধ্যাপক 'ছলেন। রাম 
চক্তবতশী ও 'িনমাই চরুবতশির কাছে বাজনা শেখেন। 
তাঁর স্বনামধব্য শিষ্য দূলভচন্দ্র ভট্টাচার্য গুরুর 
স্মৃতিতে ১৯০৫ খ, “মুরারি সম্মেলন নামে 
বাঙুলায় প্রথম বার্ধিক সঙ্গাত সম্মেলন আরম্ভ করে 
আমত্যু ১৯৩৮) এই সম্মেলন চাঁলিয়েছেন। এই 
আসরে বাঙলার সব নামী গুণী এবং কাঁলকাতাবাসী 
পশ্চিমের কলাবতরা যোগ দিতেন। বাঙালী ওস্তাদরা 
দক্ষিণা নিতেন না এবং শ্রোতাদের দর্শনী 1 দতে 
হত না। এতে প্রপদের মর্যাদা ছিল সব থেকে 
বৈশশ। ধ্ুপদীরাই বেশশ গান শোনাতেন। 
[১৮,২৬] 

সইুলবএশক-০ বেক 027৯২১০১৯৪২) 

'র। 'ভারত-ন্ছাড়' আন্দোলনে 

[ ৪৯৬ ] মর্শিদক্াল খাঁ 

যোগদান করে পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে এ 
দিনই মারা যান। [৪২] 

মরারমোছন ভদ্রাচার্য আনু. ১৯৯০২ - ১৩,৮, 
১৯৪২)। এলাহাবাদ-প্রবাসী মুরারমোহন একাঁট 
কোঁমস্টের দোকানে সেলসম্যান 'ছিলেন। ১৯৪২ 
খু. “'ভারত-ছাড়” আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। 

এলাহাবাদে 'ব্রাটশ সরকার-বরোধী এক শোভা- 
যান্তার উপর সামরিক বাঁহনীর গুলিবর্ধণে আহত 
হয়ে এ দিনই মারা যান। [৪৯] 

মশা শাহ (?-মার্চ ১৭৯২)। সল্্যাসী 
ধবদ্রোহের শ্রেষ্ঠতম নায়ক মজনুর যোগ্য শিষ্য ও 
ভ্রাতা মশা ১৭৮৬ খশী. মজনুর মৃত্যুর পর 
অন্যান্য ফাঁকর-নায়কদের সহযোগতায় বিদ্রোহ 
অব্যাহত রাখেন। ১৯৭৮৭ খুশী. মার্চ মাসের শেষ 
দিকে মুশার বাঁহনী রাজশাহী জেলায় প্রবেশ 
করে। ২৪ মার্চ রাণী ভবানশর বরকন্দাজ-বাহনীর 
সঙ্গো মশার দলের যুদ্ধে বরকল্দাজ-বাহনঈ 
পরাজত হয়। সরকারী 'ববরণে জানা যায়, গ্রাম- 
বাসশ কৃষকেরা বিদ্রোহীদের নানাভাবে সাহায্য করত। 
২৮.৫.১৭৮৭ খুশী, লে. 'ক্রাস্ট আকাষ্মিক আক্লু- 
মণের দ্বারা মশা শাহকে পলায়ন করতে বাধ্য 
করেন, কিন্তু ইংরেজ সৈন্য পশ্চাম্ধাবন করেও 
তাঁকে বন্দী করতে পারে 'ন। পরে রাজশাহী জেলায় 
মুশা ও ফেরাগুল শাহের মধ্যে নেতৃত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব 
আরম্ভ হয়। দ্বন্দের ফলে ফেরাগুলের হাতে মৃশ্য 
নহত হন। [৬] 

মূর্শদকুলি খাঁ (2-১৭২৭)। শোনা যায়, 
প্রথমে তান 'হন্দু ব্রাহ্মণ গছলেন এবং কোন কারণে 
মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হন। প্রথমে 'দল্লর 
সম্পাট শাহজাহানের অধীনে দাঁক্ষণাত্যের কর্ম- 
চারী ছিলেন এবং সেখানকার সবাদার ওুরগ্গজেবের 
নদেশে রাজস্বাবভাগের সুবন্দোবস্ত করেন। 
ওরঙ্গাজেব বাদশাহ হয়ে প্রথমে তাঁকে সুবে বাঙলার 
দেওয়ান করে ঢাকায় পাঠান। তানি বাঙলাদেশে 
রাজস্ব আদায়ের ও জাম ?বাঁলর সুব্যবস্থা করেন। 
পরে সুবাদার আজিম উসমানের সঙ্গে মনো- 
মালিন্যের ফলে তান ১৭০১ খু. তাঁর দপ্তর 
মৃুখসদাবাদে স্থানাম্তরিত করেন। ১৭১৩ খু, 
তানি বাঙলা, বহার ও শুঁড়শার সুবেদার 'িষুল্ত 
হলে মুখসুদাবাদের নাম পাঁরবার্তত হয়ে তাঁর 
নামানুসারে মুর্শিদাবাদ হয় এবং ঢাকা থেকে 
রাজধানী স্থানান্তারত হয়ে এখানে আসে । তান 
মুর্শিদাবাদে বহু প্রাসাদ, কেল্লা ও দরবারগৃহ 
নর্মাণ করোছলেন। তাঁর প্রাতাঞষ্ঠত ১০০ গম্বুজ- 
[বাঁশিষ্ট কাটরার মসাঁজদের সোপানতলে তাঁর মর- 
দেহ সমাহত রয়েছে। [৩১২৬] 



মগেল্দ্নাথ দত [ ৪১৭ ] মশালিনী চট্টোপাধ্যায় 

মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত ২৭.১০,১৯১৫ - ৩৯.৯৯৩৩) থেকে অমৃতবাজার পাল্রিকায় প্রবন্ধাদ লিখতে শুরু 
পাহাড়শপাড়া-মোদনীপুর | বেণমাধব। ছাত্রাবস্থায় 
গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দেন। পেডী ও ডগলাস 
[নিহত হওয়ার পর বার্জ নামে এক ইংরেজ মোঁদনী- 
পরের ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আসেন। সরকার তাঁর 
নিরাপত্তার জন্য বহু প্ালস নিয়োগ করে। কিন্তু 
বিপ্লবীদের অবাধ গাঁতরোধ করা সম্ভব হয় না। 
দুইবার সতকর্ণ প্রহরার জন্য ব্যর্থ হলেও তৃতীয়বার 
২.৯.১৯৩৩ খু. মৃেন্দ্রনাথ ও সঙ্গী অনাথবন্ধ 
কর্তৃক বার্জ নিহত হয়। কিন্তু প্ীলসের গুলিতে 
অনাথবন্ধু ঘটনাস্থলেই এবং মৃগেন্দ্রনাথ পরাঁদন 
গারা যান। [১০,৪২,৪৩] 

মৃগেন্দ্রনাথ িন্র, ভা. (২৭.৫.১৮৬৭ - ৬১০, 
১৯৩৪) বর্ধমান । পাঞ্জাবে অগ্রজের কাছে থাকতেন । 

১৮৯১ খু, লাহোর থেকে ডান্তারী পাশ করে 
নধ্যপ্রদেশে চাকার নেন। ১৮৯৫ খশ. সরকারী 

চাকার নিয়ে বাঙলায় আসেন। ১৯০০ খপ. ক্যাম্বেল 

স্কুলে অস্মাীচাকংসার শিক্ষক 'নিযুস্ত হন। কার- 
মাইকেল কলেজেও অধ্যাপনা করেছেন । আস্থি- 

চিকিৎসায় অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। ১৯০৫ খী, 
এডিনবরা, ব্রাসেলস ও অন্যান্য ইউরোপায় দেশ 
থেকে উপাঁধ পান । অস্ত্রাচীকৎসার উপকরণ প্রস্তুত 
করবার জন্য লস্টার আযান্টিসেপঁটিক আ্যান্ড ড্রোসং 
কোম্পানশ” প্রাতম্ঠা করেন। অস্ত্রচিকিৎসা-াবষয়ে 
বাংলা ভাষায় তাঁর রাঁচত পুস্তক আছে। 1৫7 

মৃণালকাচ্তি ঘোষ (১২৬৭ - ২৪-৬.১৩৫৪ 
ব.)। যৌবনের প্রারম্ভেই অমৃতবাজার পান্রকায় 
যোগদান করেন। দীর্ঘ ২০ বছর এ পান্রকার ডিরেইর 
বোডের চেয়ায়ম্যান ছিলেন। ১৯২২ খ্যী, আনন্দ- 
বাজার পাব্রকা 'লামটেডের সূচনা থেকেই তার 
অংশশদার ও িরেক্টর হন। কিন্তু ১৯৩৭ খ্ঃী. 
সম্পর্ক ত্যাগ করেন। তাঁর রাঁচিত 'পরলোকের কথা, 

গ্রন্থটি 'হন্দী ও ইংরেজীতে অনাঁদত হয়েছে। 
সম্পাঁদত গ্রন্থ : '্রীশ্রীগৌরপদতরাঙ্গিণশী। 1৫] 

মৃশালকানম্তি ৰস; (১৮৮৬ - ১৯৫৭) ফতেপুর 
-যশোহর। 'নবারণচন্দ্র। যশোহর সম্মিলনী স্কুল 
থেকে পাশ করে কাঁলকাতায় আসেন। ১৯০৯ খু. 
বি.এল, এবং ১৯১৯২ খুশি. এম.এ. পাশ করেন। 
১৯০৫ খুখ. বঞ্গভগ্গ-বরোধশী আন্দোলনের সময়ে 

রাজনশাঁতিতে প্রবেশ করেন। যোগেন্দ্ু বিদ্যাভূষণ, 
সরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রামেন্দ্রসুন্দর 'ত্রবেদী 
বিভিল্ন সময়ে তাঁর শিক্ষক 'ছিলেন। স্বদেশী ছুব্য 
প্রচারের জন্য 'যশোহর সমিতি স্থাপন করেন। 
১৯০৬ - ০0৭ খুশী, বঙ্গণয় প্রাদোশক কংগ্রেসের 
সদস্য ও ১৯২৩ খুশ, স্বরাজ্য দলের সদস্য হন। 
১৯২৫ খু, কংগ্রেস ত্যাগ করেন। ১৯০৬ খর. 

২৭ 

করেন। ১৯১৮ খা, এ পান্রকার সহ-সম্পাদক 
এবং ১৯২২ খী, সম্পাদক হন। ১৯২৩ - ২৪ 
খু, অধুনালুগ্ত ন্ষরোয়ার্ড পাত্রকার সম্পাদক 
ও ১৯২৫ খু, সহযষোগশ সম্পাদক 'ছিলেন। 
ভারতীয় বার্তাজীবী-সঙ্ঘের প্রণতজ্ঞাতা-সম্পাদক ও 
১৯২৬ খী, তার সহ-সভাপাঁত হন। বাঙলায় 

কৃষক সাঁমাতর 'তাঁন অন্যতম স্থাপায়তা। ১৯২৯ 
খুশি, পর্যন্ত এ সাঁমাতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক 'ছিল। 
এরপর শ্রামক আন্দোলনে মনোনবেশ করেন. 
যশোহর-খুলনা যুব সংগঠনের ১৯২৭ - ২৯) 
সভাপাঁতর্পে পৃববিজ্ছে সমাজসেবা করেন। প্রেস 
ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের দশর্ঘকালের সভাপাঁত ঠছলেন 
(১৯২২-৪৮)। এছাড়া 4৯11 11701911905 

1010100. 066156101% (১৯২০), 7360891 2১০- 
৬111519117909 [0171010 00908655 ৫১৯৩২), 

9010119) 111905 [0171017 6061801017 (১৯৩৩ - 
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(১৯৪৬)-এর সভাপতি ছিলেন । ১৯৪০ খ:খ. 
কলিকাতা কর্পোরেশনের ঝাড়ূদার ধর্মঘট সম্পর্কে 
গ্রেতার হন। সরকার আদেশে ১৯৪১ খস, তাঁর 
'মে-দবসে"্র বন্তৃতা বন্ধ করে দেওয়া হয়।-১৯৪২- 
৪৬ খুখ. পর্ষ্ত ভারতের সকল ট্রেড ইউনিয়ন 
আন্দোলনে নেতৃত্ব করেন। দসাংবাঁদক, স্বাধীনতা 
সংগ্রামের যোদ্ধা প্রভাতি (বাভন্ন ক্ষেত্রে তাঁকে দেখা 
গেলেও, তান প্রধানত ট্রেড ইউনিয়ন নেতারূপেই 
পারাঁচত 'ছিলেন। [১২৪] 

মৃখালকাঁচ্তি রায়চৌধরী (2- ৬.৬.১৯৩২)। 
জাতসয়তাবাদণ 'ক্রয়াকলাপে অংশগ্রহণ করে গ্রেপ্তার 
হন এবং রাজস্থানের দেউলশ বন্দশীশাবরে আটক 
থাকেন। সেখানে তাঁর ওপর অকথ্য শারাঁরক ও 
মান্ীসক অত্যাচার চলে। ফলে তান আত্মহত্যা 

করেন। 1৪২] 
সৃণালচন্দ্র চষ্ট্রোপাধ্যায় (১২৮২- ১৮*৯-১৩৪৩ 

ব.) দাঁক্ষণেশ্বর- চাক্বশ পরগনা । কাঁবতা, সঞ্গণত 
ও নাটক রচনায় সুদক্ষ ছিলেন । তাঁর রাঁচিত “মানে- 
মানে', 'শ্যামসৃন্দর” 'ভোজবাজি', 'খোসখবর' 
শচালবেচাল' প্রভৃতি নাটক কলিকান্ভার সাধারণ রঞ্গ- 
মণ্চে আভনশত হয়েছে। প্রধানত তাঁরই চেষ্টায় 

খড়দহে শ্রীশ্যামসূন্দরের মান্দর, দোলমান্দর, কু্জ- 
বাটগ প্রভৃতির সংস্কার সাধিত হয়। [6] 

মৃণালনী চট্টোপাধ্যায় (১২৯০ ?- ৩১*৯, 
১৩৭৫ ব.) হায়দরাবাদ। অঘোরনাথ। 
নাইডুর কাঁনষ্ঠা ভাঁগনশ মৃণালনশ কোম্রিজে 'শিক্ষা- 
প্রাপ্ত হয়ে দর্শনশান্দ্ে '্রাইপস্, লাভ করেন। 
ভারতের ম্ুন্ত আন্দোলনে জার্মীনশীতে তিনি তারি 



মপালিনগ সেন 

অগ্রজ প্রখ্যাতনামা 'িবপ্লবী বীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে 
নানাভাবে সহযোগতা করেন। 15] 

মৃণালিনশ সেন (১৮৭৯ - ৭,৩.১৯৭ ২) ভাগল- 
পুর-বিহার। লাড্উইীলমোহন ঘোষ। ১৩ বছর বয়সে 
পাইকপাড়ার রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সংহের সঙ্গে তাঁর বিবাহ 
হয়। দুই বছরের মধ্যে বিধবা হন। এই সময় থেকে 
গতাঁন কাঁবতা লেখা আরম্ভ করেন। তাঁর প্রকাশত 
কাব্যগ্রল্থ : প্প্রীতিদ্বন্দ্বী” (১৮৯৫), পঁনর্বীরণী, 
(১৮৯৬), "কল্োলিনশী” ও "মনোবীণা” ১৯০০)। 
১৯০৫ খু, ২৬ বছর বয়সে কেশবচন্দ্ের দ্বিতীয় 
পূন্র নির্মলচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পঃনার্ববাহ হয়। 
১৯০৯ খশ. স্বামীর সঙ্গে লন্ডনে গিয়ে অল্পকাল 
থাকেন। ১৯১৩ খা, পনর্বার লন্ডনে গিয়ে 
একাঁদক্রমে ১৬ বছর থাকেন এবং ইংরেজী ভাষার 
মাধ্যমে সাহত্যচর্চা করেন। এখানে গান্ধীজীর স্লো 
তাঁর পরিচয় হয় এবং গান্ধীজী তাঁর 'নকট বাংলা 
ভাষা শেখেন। তাঁর রাঁচত ইংরেজী প্রবন্ধাবলশ 
এবং বন্তৃতাঁদ ভারতে ও ইংল্যান্ডে মনীষীদের 
দুষ্ট আকর্ষণ করোছল । তান মাহলাদের ভোটা- 
ধকার নিয়ে ভারতে ও ইংল্যান্ডে আন্দোলন করেন। 
ক্যাথারন মেয়ো রাঁচত “মাদার হীণ্ডয়া, গ্রন্থের 
প্রাতবাদে তান বহু প্রবন্ধ লেখেন। ১৯৫০ খুখ. 
তাঁর ইংরেজশ রচনা-সংগ্রহ 4109০101776 2 106 

1০০7” প্রকাশিত হয়। ভারতীয় মাহলাদের মধ্যে 
তিনিই প্রথম মনোপ্লেন-এ ভ্রমণ করেন। ১৯৫৫ 
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116০0010195 সংস্থার অনারার সদস্যা হয়োছলেন। 
[১৬১৪৪] 

মৃত্যুঞ্জয় চদ্রোপাধ্যাক় (২৪.৪.১৮৯২- ১১,১১৯, 
১৯৩০)। 'পতা রাখালদাস চট্টোপাধ্যায় প্রোসডেল্সী 
ম্যাজস্ট্রেট ছিলেন। কাঁলকাতা বশ্বাঁবদ্যালয় থেকে 

, এম.এ. ও আইন পাশ করে তান হাইকোর্টে অইন 
ব্যবসায়ে অল্পাঁদনেই সমপ্রাতা্ঠত হন। রাজনোৌতিক 
মামলায় আসামী পক্ষের সমর্থনে মামলা পাঁর- 
চালনার কৃতিত্ব তাঁর কর্মজীবনের প্রধান কণীর্তি। 
১৯১২৪ খুখ, দাক্ষণে*বর বোমা মামলার ও ১৯৩০ 
খু. বিখ্যাত মেছুয়াবাজার বোমা মামলার আসামী- 
পক্ষের সওয়ালে অদ্ভুত দক্ষতার পাঁরচয় দেন। 
তাছাড়া 'দেশবন্ধু পল্লীসংস্কার সাঁমাত'র প্রচার- 
কর্ম সুবন্তা জ্ঞানাঞ্জন '[নয়োগণ 'বাভন্ন সময়ে 
বন্তৃতাদান ও রচনাঁদ প্রকাশের জন্য রাজরোষে 
পাঁতিত হলে এবং শরৎচন্দ্র বস ও সুভাষচন্দ্র বসু 
পারিচাঁলত দৈনিক "ফরওয়ার্ড, শনউ ফরওয়ার্ড” 
ও ণলবাটি” পান্রকা সরকার-বরোধশ রচনা প্রকাশের 
জন্য আভযান্ত হলে আসামণ পক্ষ সমর্থনে প্রাতি- 
বারই তান সরকার-ীবরোধশী ভূমিকায় দাঁড়ান ও 

[৪৯৮ ] মেঘনাদ সাহা 

অদ্ভূত আইনজ্ঞানের পাঁরিচয় দেন। মীরাট ষড়যনু 
মামলায় বিখ্যাত সরকারণ ব্যারিস্টার স্যার ল্যাংফোড- 
জেমৃস তাঁকে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে সরকারপন্দে 
সহযোগিতা করার প্রস্তাব করলে 'তাঁন তা ঘৃণাভরে 
প্রত্যাখ্যান করেন । অনেক ক্ষেত্রে রাজনোতিক মামলায় 
আভিযুস্ত আসামীর বিপন্ন পরিবারবর্গকে তিন 
অর্থসাহাব্যও করতেন। হুগলণ বিদ্যামান্দরের দুগ'- 
দাস তাঁরই কাঁনষ্ঠ ভ্রাতা। [১৪৯] 

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালড্কার (আনু. ১৭৬২ - ১৮১৯) 
মোঁদনীপুর। মার্শম্যান, 'স্মথ প্রভাতি কয়েকজন 
পাঁন্ডত মৃত্যুঞ্জয়কে গাঁড়শাদেশীয় ব'লে উল্লেখ 
করেছেন। মোঁদনীপুর তখন ওাঁড়শার অজ্তভুন্ত 
ছিল ব'লেই হয়ত এই ভ্রান্ত ধারণার উৎপান্ত। 
আসলে তানি বাঙালণী। তাঁর পদবশ চট্টোপাধ্যায় । 
নাটোরে তাঁর শিক্ষারম্ভ হয়। যৌবনে কাঁলিকাতা- 
বাসী হন। ১৮০৫ খু, কেরীর সুপারিশে ফোর্ট 
উইীলয়ম কলেজে পাঁণ্ডতের পদ লাভ করেন। 
এখানে সংস্কৃত অধ্যাপনা করতে হত। এর আগেই 
কেরীর অধনশনে বাংলা 'বভাগের প্রধান পাঁশডত 
ছিলেন। বাংলা পাঠ্যপুস্তকের অভাব দূর 
করার জন্য 'তাঁনি 'বান্রশ সংহাসন' রচনা করেন 
(১৮০২)। দীর্ঘ দন এই কাজে 'বশেষ উল্লাতি 
না হওয়ায় ৯.৭.১৮১৬ খু, পদত্যাগ করে স:প্রসম 
কোটেরি জজ-পাঁণ্ডতের কাজ নেন। 'হন্দু কলেজ 
স্থাপনের জন্য ২১.৬.১৮১৯৬ খু, এক সভায় 
[তান কলেজ-সংক্রান্ত 'নিয়মাবলণ প্রণয়ন কাঁমিটির 
সদস্য নির্বাচিত হন। স্কুল বুক সোসাইটির পাঁর- 
চালক সামাতির সদস্য ছিলেন। ১৮১৮ খন. তীর্থ- 
ভ্রমণে গিয়ে ফেরার পথে মার্শদাবাদে মারা যান। 
তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রল্থ : শহতোপদেশ", 'রাজা- 
বাঁল', 'বেদান্তচান্দ্রিকা” ও 'প্রবোধচীন্দ্রকা' ৷ তান 
বাংলা ভাষায় ছাপা পুস্তকের প্রথম লেখকদের 
অন্যতম 'ছিলেন। [২,৩,২৫,২৬,২৮] 

মেখলা। একজন বৌদ্ধ িক্ষুণণী। ধর্মপাল- 
প্রাতম্ঠিত দিনাজপুর জেলার বানগড়ের অদূরবর্তী 
দেবীকোট-বিহারে বাস করতেন। আচার্য অদ্বয়- 
বস্ত্র ও ডীধাঁলপা এই বিহারে থাকতেন। [৬৭] 

গেঘনাদ সাহা, ভ. (৬.১০,১৮৯৩- ৯৬,*, 

১৯৫৬) সেগড়াতলী-_ঢাকা। জগন্নাথ । 'বাঁশষ্ট 
বিজ্ঞানী, 'িক্ষাবদ ও দেশসেবক। দাঁরদ্রু পিতার 
সম্তান। কম্টে পড়াশুনা করেন। ১৯০৫ খ. ঢাকা 
কলোজয়েট স্কুলে ভার্তহন। বগ্গভগ্গ আন্দোলনের 
প্রাতবাদ-সভায় যোগ দেওয়ার জন্য স্কুল থেকে 
বতাঁড়ত হয়ে জ্াবলী স্কুলে আসেন এবং এখানে 
ণবনা ব্যয়ে পড়ার সুযোগ পান। একটি খ:খম্টান 
মশনের পরাক্ষায় বয়োজ্োন্ঠ ছাত্রদের পরাজিত 



মেঘনাদ সাহা 

করে ১০০ টাকা পুরস্কার লাভ করেন। ১৯১০৯ 
খা. পূর্বিষ্গের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম এবং অঞ্ক- 
সমেত চার বিষয়ে সকল পরাঁক্ষার্থশর মধ্যে প্রথম 
স্থান আধকার করে এন্ট্রাল্স পাশ করেন। ঢাকা 
কলেজ থেকে আই.এস-স.তে তৃতীয়, কাঁলকাতা 
প্রোসডেন্পশ কলেজ থেকে ১৯১৩ খ্যীঁ, গাঁণতে 
অনার্সসহ 'ব.এস-স.তে দ্বিতীয় এবং ১৯১৫ খুখ. 
এম.এস-স. পরাঁক্ষায় ফাঁলত গাঁণতে প্রথম শ্রেণীতে 
দ্বিতীয় হন। এ বছরের ছারদলের মধ্যে সত্যেন 
বসু, জ্ঞান ঘোষ, জে. এন. মুখাজনী, নাখল সেন 
প্রমূখ বিখ্যাত বৈজ্ঞানকবৃন্দ ছিলেন। এই সময় 
বাঘা যতশন, পুঁলিন দাস প্রভাতি ?বপ্লবীদের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঞতার অপরাধে তান 'ফিনান্স পরণক্ষা দেওয়ার 
অনুমাতলাভে বণ্িত হন। কয়েক বছর আনশ্চয়তার 
মধ্যে থাকার পর ১৯১৮ খু. নবগঠিত বিজ্ঞান 
কলেজে অধ্যাপনার কাজ পান। এখানে গবেষণা 
করে পর পর দুই বছরে ি.এস-সি. ও প.আর.এস. 
হন। গবেষণার বিষয় ছিল 'রলেটাভটি, প্রেসার 
অফ লাইট ও জআ্যাস্দ্রোফিজক্স। এরপর ১৯২০ 
খুশী, শথওরি অফ থার্মল আয়নিজেশন” বিষয়ে 
গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও পারাঁচাত 
পান। গবেষণা দ্বারা তান যে তত্ব আঁবচ্কার 
করলেন সেটি বীক্ষণাগারে ব্যবহারিক প্রয়োগ 
প্রদর্শনের আমল্তণ পেলেন লন্ডন ও বাঁলন থেকে। 
দুই বছর পর ভারতে ফিরে কাঁলকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের “খয়রা অধ্যাপক" নিষুন্ত হন। ১৯২৩ 
খাঁ, এলাহাবাদ বিশ্বাবদ্যালয়ে যোগ দেন এবং 
সেখানে ১৫ বছর কাজ করে "স্কুল অফ 'ফাঁজক্স' 
নাম 'দয়ে পদার্থীবদ্যার শিক্ষাকেন্দ্র ও গবেষণাগার 
গড়ে তোলেন। শিক্ষক হিসাবে তান পাঁথবী- 
জোড়া খ্যাতি পেয়েছেন। তাঁর সম্পর্কে আইনস্টাইন 
বলেন, 477 1. ১ 92102 1725 ৮০12 21) 

1)018090160 1192106...?1 ১৯৩৮ খু, ড. মেঘনাদ 
কাঁলকাতায় এসে বিজ্ঞান কলেজের পাঁলত অধ্যাপক 
হন ৬ পরে গড়ে তোলেন 'ইনৃস্টাটউট অফ নিউ- 
'ক্লয়ার ফিজিক্স । ১৯৩৪ খু. বিজ্ঞান কংগ্রেসের 
সভাপাঁত হয়ে 'তাঁন সর্বপ্রথম ভারতের সার্ক 
উন্নাততে বিজ্ঞান প্রয়োগের কথা বলেন। বন্তৃতায় 
সাঁমাবদ্ধ না রেখে ন্যাশনাল ইনস্টাটিউট অফ 
সায়েল্স' প্রীতিম্তা করেন এবং পণ্ডিত জওহরলালকে 
শশল্প প্রসার ও জাতীয় পারকল্পনার কথা' জানান । 
“সায়েন্স আ্যাণ্ড কালচার, পণ্লিকা মারফত দামোদর 
উপত্যকা সংস্কার, গওঁড়শার উন্নয়ন, খাদ্য ও 

উপত্যকা উত্রিয়ন ইত্যাদ ভারতের বিভিন্ন সমস্যা 
[বিষয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দামোদর ভ্যালশ 

[ ৪১৯ ] মোর কাপেন্টা 

কর্পোরেশনের প্রথম সূত্র এমনি একটি প্রবন্ধ এবং 
এই রকম আর একটি প্রবন্ধের জন্যই ভারতের 
জাতীয় কংগ্রেসের সভাপাঁতি সুভাষচন্দ্র (১৯৩৮) 
নেহের্কে সভাপাঁতি করে একাঁট জাতীয় পাঁরকষ্পনা 
কাঁমাঁট গঠন করেন । ড. মেঘনাদ ছাত্রজীবনে ৯৯১৪ 
খু. বনান্লাণের স্বেচ্ছাসেবক এবং ১৯৯২৩ খএস, 
বেষ্গল রাঁলফ কামাঁটিতে আচার্য রায়ের সহযোগা 
ছিলেন। ১৯৫০ খী. উদ্বাস্তুদের জন্য ঈস্ট বেঙাল 
রালফ কাঁমাঁট গঠন করেন। লন্ডনের রয়্যাল 
সোসাইটি, ফ্রে্ আ্যস্ট্রোনামক্যাল সোসাইটি, 
বোস্টন আযাকাডোম অফ সায়েল্স প্রভাতির ফেলো, 
ইন্টারন্যাশনাল আ্যাস্ট্রোনামক্যাল ইউীনয়ন, 
ভারতীয় বজ্ঞানোৎকার্ষণী সাঁমাতি, কাঁলকাতা 
?িশ্বাবদ্যালয়ের সিনেট ও 'সাশ্ডকেট প্রভৃতির 
সদস্য এবং ১৯৪৫ খু. 'িশ্বাবদ্যালয়-সংক্তান্ত 
রাধাকৃণ কমিশনের সদস্য ছিলেন । তান 'নিউটন- 
্রশততম বার্ধকীতে ১৯১৪৭ খু. লণ্ডন রয়্যাল 
সোসাইটির আমন্ণে লণ্ডনে যান। এর আগে 
১৯৪৪ খপ. ভারত সরকারের বৈজ্ঞাঁনক শুভেচ্ছা 
কমিশনের সদস্যরূপে ইউরোপ, আমোরকা এবং 
১৯৪৫ খু. সোভিয়েট সরকারের আমল্পণে রাশিয়া 
সফর করেন। আলেকজান্দ্রা ভোল্টার শতবার্ষকণীতে 
ইতালশ সরকারের আঁতাঁথ 'ছলেন। ড. সাহার 
চেষ্টায় ইন্ডিয়ান আসোসয়েশন ফর 'দ কাল 
গিভেশন অফ সায়েন্স ভোরতীয় 'বজ্ঞানোৎকাঁণণ 
সভা) ও গ্লাস সেরামক রিসার্চ ইনৃস্টাটউট 
ভারতে সংপ্রাতাষ্ঠত হয়েছে । সারাজীবনে অসংখ্য 
1নবন্ধ লিখেছেন । তাঁর রাঁচত গ্রন্থ : 4106 12- 
০1916 ০1 [5120015, 116850155 0 11526? 
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প্রভৃতি 'দল্লীর রাষ্ট্রপাঁত ভবনে পাঁরকজ্পনা কমি- 
শনের সভায় যাবার পথে মত্যু। মতযুর পর তাঁর প্রাতি- 
[্ঠত ইনস্টাটিউট-এর নামকরণ হয় সাহা ইন 
1স্টাটউট অফ ধনউীক্রয়ার 'ফাঁজক্স'। 1৩,৭১৯০ 
২৪,২৬)৩৩] 

মোঁর কার্পেষ্টার (৩.৪.১৮০৭ - ১৪,৬-১৮৭৭) 
একসিটার--ইংল্যান্ড। পিতা প্রাসদ্ধ একেশবরবাদশ 
ধর্মযাজক ল্যান্ট কার্পেন্টার। পিতার কাছ থেকেই 
ধর্মীবশ্বাস ও মানবসেবার আদর্শে দীক্ষালাভ 
করে ইংল্যান্ডে নিরাশ্রয় অনাথ বালকদের মধ্যে 
[শক্ষাবস্তারের কাজ শুরু করেন। ব্রিস্টল ওয়ার্কং 
আযান্ড 'ভাঁজটিং সোসাইটি স্থাপনে ৯৮৩৫) তাঁর 
উৎসাহ ছিল ও ২০ বছরের বেশ সময় [তানি তার 
সম্পাদক ছিলেন। অনাথ ও নিরাশ্রয় বালক-বালিকা- 
দের এবং অপরাধ-প্রবণ শিশুদের সংশোধনের জন্য 



গোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী 

তিনি অনেকগ্যাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। 'ইউথ- 
ফুল অফেন্ডার্স আ্যান্' (১৮৫৪) তারই চেষ্টায় 
বিধিবদ্ধ হয়। তাঁর রাঁচিত “আওয়ার কন্ভিক্ঈস্, 
(১৮৬৪) নামক পুস্তক প্রকাশিত হলে কারা- 
সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হয়। 'পিতৃবন্ধু রাম- 
মোহনের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে ভারত সম্পর্কে 

শ্রদ্ধান্বিত হন। স্ত্রশিক্ষার উন্নতি, 'রফমে্টরী 
স্কুল স্থাপন ও কারা-সংস্কারের উদ্দেশ্যে মোট 
৪ বার ভারতে আসেন । স্থানীয় ইংরেজ রাজপৃরুষ 
ও 'বাঁশম্ট ভারতশয়দের সঙ্গে তাঁর ঘানম্ঠ যোগা- 
যোগ স্থাপিত হয় এবং বিদ্যালয় ও কারাগার 
পরিদর্শনে ভারতে তিনি ব্যাপক ভ্রমণ করেন। 
প্রধানত তাঁর চেস্টাক্স ১৮৬৭ খ্ঢী. 'বগগীয় সমাজ 
বজ্ঞান সভা” বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স আ্সো- 
দসয়েশন) এবং কেশবচন্দ্রের দ্বিতীয়বার 'বিলাত- 
ভ্রমণের সময়ে ১৮৭০ খুশ. ব্রিস্টলে ন্যাশনাল 
ইশ্ডিয়ান আসোসিয়েশন প্রাতিষ্ঠিত হয়। তাঁর 
উল্লেখযোগ্য রচনা : “লাস্ট ডেজ ইন ইংল্যান্ড অফ 
দি রাজা রামমোহন রায়", শসব্ধ মান্খস্ ইন ই-্ডিয়া, 
(২ খন্ড)। [৩] 

হোক্ষদাচরণ সামাধ্যাম্সী (১২৭৯ ?- ২৩.৪. 
১৩৩৮ ব.)। কাশীধামে বেদ অধ্যয়ন করে পসামা- 
ধ্যায়খ' উপাধি পান। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম 
যুগে রাজনশীতিতে অংশগ্রহণ করেন । সুবস্তা ছিলেন। 
পরে রাজনীত থেকে সরে এসে 'ন্রবেণীতে সমাজ- 
সংস্কারের কাজে ব্রতী হন। সাপ্তাহক "ভাস্কর, 
পরিকার সম্পাদক ছিলেন । 1৫] 

মোক্ষদাক্সিণণ দেবী আনু. ১৮৪৮ -?) কাঁল- 
কাতা। 'শিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । ডাব্লিউ. সি. 
ব্যানাজীর সহোদরা। স্বামী শাঁশভৃষণ মুখোপাধ্যায়। 
তান এরীপ্রল ১৮৭০ খখ. প্রথম মাহলা পাক্ষিক 
পত্র "বাংলা মাঁহলা" সম্পাদনা করেন। তাঁর রচিত 
গ্রল্থ : ন-প্রসূন”, সফল স্বপ্ন” কল্যাণ প্রদীপ, 
প্রভীতি। প্রথমোস্ত গ্রন্থে 'বাঙ্গালশর বাবু" কাঁবতাঁট 
কাব হেমচন্দ্ের 'বাঙ্গালীর মেয়ে' শীষকি-বিদ্রুপাত্মক 
কবিতার পাল্টা জবাব। 18৪,৪৬] ূ 

মোজাম্মেল হক (১৮৬০ - ১৯৩৬) শাম্তিপূর 
-নদীয়া। খ্যাতনামা সাহাত্িক ও 'িক্ষাবদ-। 

“অপূর্ব দর্শন", ইসলাম সঙ্গত", 'হার্ধ মনসুর, 
"তাপস কাঁহনশ” 'শাহনামা” পপ সৃলভান,, 
হাতেমতাই', 'দরাফখান গাজী”, 'ফেরদৌসশ চাঁরত, 
প্রভীতি। 'তাঁন "শাল্তপুর' নামে মাসিকপন্ন এবং 
"হরণ ও মোসলেম ভারত" পাঁপ্রকা সম্পাদনা 
করেন। শেষোল্ত পরিকাতেই কাব নজরুলের প্রথম 
জশবনের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি প্রকাশিত হয়। [৩] 

[8২০ ] মোক়্াম্জেম হোলের 

মোতাঁলব। 'কেকায়তোল-মোছল্লান' ছইেসলম 
িতকথা) গ্রল্থধের রচায়তা। গ্রল্থাট কেকায়তেন 
মোসলোমন নামক ফারসাঁ গ্রন্থের অনুবাদ। 
হিন্দুর মন.স্ধাহতার মত এট একাঁট মুসলমান? 
সংাহতা। [২] 

মোফাজ্জল হায়দার চৌধ্রশী (২২.৬.১৯২৬- 
িসেম্বর ১৯৭১) খালিশপুর নোয়াখালী । বাংলা 
ভাষায় শতকরা ৮৩ নম্বর পেয়ে ১৯৪২ খু 
কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যান্রক পাশ করেন। 
শব.এ. অনার্স) পরীক্ষায় কাতত্বের জন্য কাঁলকাতা 
বশ্বাঁবদ্যালয় তাঁকে আশুতোষ প্রাইজ, এবং 
'স্রেন্দ্রনলিনী স্বর্ণপদক, দিয়েছিল । ১৯৫৩ খী. 
প্রাইভেট পরাক্ষা দিয়ে ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয় থেকে 
প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে বাংলায় এম.এ. পডগ্রী 
লাভ করেন। লণ্ডন 'বশ্বাঁবদ্যালয়ে শকছাঁদন ধবাঁন- 
তত্ব অধ্যয়ন করেন। ঢাকা জগন্নাথ কলেজে ও 
পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপক 'ছলেন। 
১৯৭১ খর. রীডার পদে উন্নশত হন। বাঙলাদেশে 
রবীন্দ্র-সাহত্যের পাঁণ্ডতদের মধ্যে তাঁর এক 'বাঁশস্ট 
স্থান ছিল। 'শক্ষাবদ ও সাহ'ত্যিক 'হসাবে 
তান খ্যাত অর্জন করোছিলেন। তাঁর রচিত গ্রল্থ : 
বাংলা বানান ও শলাঁপ সংস্কার", "রাঁব পারক্রমা', 
সাাহত্যে নব রূপায়ণ”, 'ভাষা ও সংস্কৃতি-সমণক্ষা', 
'কলোকয়েল বেঙ্গল”, রাঁশগন আখথর, প্রভাতি। 
পূর্ব-পাঁকস্তানের ম্দীন্তবুদ্ধকালে পাক ফৌজের 
নিয়োজত আল-বদর বাহনী কর্তৃক তান ধৃত 
হয়ে নিখোঁজ হন। 1১৫২] 

মোবারক গাজী, পর । ১৭শ শতাব্দীর শেষ- 
ভাগ্গ থেকে ১৮শ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্ল্ত সমগ্র 
বঙ্গে এশনীশান্তসম্পন্ন ফাঁকর ও মানবপ্রোমক ব'লে 
খ্যাত 'ছলেন। তান অন্যতম বড় খাঁ শ্ম্রেচ্ত। 
গাজী বলেও পাঁরগাঁণত হতেন । হিন্দু-মুসলমান- 

তানি সকলের শ্রদ্ধার পান্ন 'ছিলেন। 
তাঁর কৃপায় চাব্বশ পরগনা অণ্চলের মেদনমল্ল পর- 
গনার ভূস্বামী মদন রায় তৎকালশন বঙ্গের শাসন- 
কর্তা শায়েস্তা খাঁর মেতান্তরে ম্র্শদকুলি খাঁর। 
দণ্ড থেকে মুীন্ত পেয়ে পীরের উদ্দেশে ক্যানং 
থানার ঘ:টয়ারী পল্লীতে দরগাহ, মসাঁজদ প্রভাতি 
নির্মাণ করে দেন। এই স্থানে পশর মোবারকের 
কবরও আছে। চাঁষ্বশ পরগনার এই ঘণ্ৃটয়ারী- 
শারফে এখনও প্রীত বছর ৭ই আহাঢ় তাঁরখে পণব 
মোবারকের মতত্যুদনে বিরাট ধর্মোৎসব ফোতেহা) 
ও মেলা হয়। ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের এঁটি একটি 
তীর্খক্ষেত। [৩] 
মোয়াজ্জেম হোসেন (১৯২২ - ২৮*১০,১৯৭১)। 

বাঙলাদেশের মুক্ত-সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অ 



মোহনচাঁদ 

বাগেরহাট প্রফল্লচন্দ্র কলেজের অর্থনশাতির অধ্যা- 
পক মোয়াজ্জেম হোসেন গুপ্ত আততায়ীর হাতে 
“নহত হন। 151 

মোহনচাঁদ বস; (১৯শ শতাব্দী) বাগবাজার-_ 
কাঁলকাতা.। রামীনাঁধ গুপ্তের (প্রয়তম শিষ্য মোহুন- 
চাঁদই প্রথম 'হাফ আখড়াই” গানের প্রবর্তন করেন। 
গরুর অনুমাত না নিয়ে এই গানের প্রচলন করলে 
[নধ্বাবু প্রথমে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন; কিন্তু পরে 
তাঁর গান শুনে মধ হন। [২২৫,১২৬] 

মোহনদাস বৈরাগণী ১৯শ শতাব্দী) গোপালনগর 
_খধশোহর। ঢপ কীর্তনে "ছুট" সঙ্গীতের প্রবর্তক । 
তিনি মোহন সরকার নামেও পাঁরচিত 'ছিলেন। 
তাঁর ছুট সঙ্গীত অনন্প্রাস, রাগ, সুর ইত্যাদর 
জন্য প্রীসদ্ধ। মোহনদাসের পূর্বে রূপোদাস, 
অঘোরদাস, দ্বারকাদাস, শ্যামা বাউল ইত্যাঁদর 
নাম পাওয়া যায়। ঢপের স্বীবখ্যাত গায়ক ছিলেন 
মধ্সদন কিল্লর। [২,৩,২৫,২৬] 

মোহনপ্রসাদ ঠাকুর ০১৮শ-১৯শ শতাব্দী)। 
ফোর্ট উইিলয়ম কলেজের সহ-গ্রল্থাগারিক। রাঁচত 
গ্রল্থ : %৯ ৬ ০9০200197, 73017591181 171161151)?, 
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মোহন মাহাতো (১৯১১৪ -১৯৩১) সরম্বা_- 
পুরাঁলয়া। 'বনোদ। আইন অমান্য আন্দোলনে 
অংশগ্রহণ করেন। সত্যমেলায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ 
করায় পুঁলিসের গ্ীলিতে নহত হন। [৪২] 

মোহনলাল। দ্বিতীয় চোয়াড় বিদ্রোহের 
(১৭৯৮-৯১৯) অন্যতম নায়ক। তাঁর নেতৃত্বে 
[বদ্রোহশরা মোঁদনীপুরের বৃহত্তম গ্রাম আনন্দপুরের 
ওপর আধকার প্রতিজ্ঞা করোছিল। 1৫৬] 

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯০৯-১৪-১৯, 
১৯৬৯) কলিকাতা । মাঁণলাল। মাতামহ অবনান্দ্ু- 
নাথ ঠাকুর। অজ্প বয়স থেকেই গল্প লিখতে শুরু 
করেন। তাঁর প্রথম প্রকাঁশত 'সোনার ঝরণা” শিশু 
দের উপযোগণ গ্রল্থ। হেয়ার স্কুল, প্রোসডেল্পী 
কলেজ ও লণ্ডন স্কুল অফ ইকনামকৃসৃএ পড়া- 
শুনা করেছেন। কলিকাতা 'িশবাবদ্যালয় ও স্ট্যাটি- 
স্টক্যাল ইনস্টিটিউটের সঙ্গে জাঁড়ত 'ছিলেন। 
পারসংখ্যানীবদ গহসাবে তাঁর খ্যাত ছিল। তাঁর 
চেক স্ব্রী মিলাডা দেবী বাঙলাদেশের পাঁচালী ও 
মেয়েদের ব্রতকথা চেকভাষায় অনুবাদ করেন। 
মোহনলাল রচিত “বোর্ডিং ইস্কুল” বাবৃইয়ের 
আযডভেন্ঠার', 'লাফা যাব” চরণিক', "অল কোয়ায়েট 

ব্সঃ [৪২৯ ] সোঁহ 

অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রণ্ট” অনুবাদ) বাঙলার কিশোর 
সাঁহতাকে সমৃদ্ধ করেছে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য 
গ্রল্থ : 'অসমাপ্ত চট্রাব্দ", “দক্ষিণের বারান্দা” “্পুন- 
দর্শনায় চ' প্রভাতি। [১৭] 

মোহতচন্দ্রু সেন (১১.১২.১৮৭০ - ৯.৬, 
১৯০৬)। জয়কৃষ্ণ। হেয়ার স্কুল থেকে প্রবোশকা 
ও মেট্রোপাঁলটান কলেজ থেকে এফ.এ. পাশ করেন। 
প্রেসিডেন্সপী কলেজ থেকে ১৮৮৮ খ্ী. ইংরেজ 
ও দর্শনশাস্তে প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ ব.এ. পাশ 
করেন। ১৮৮৯ খত, এম.এ. পরণক্ষায় দর্শনশাস্তে 
প্রথম শ্রেণীতে "দ্বিতীয় হন। তারপর মাত ১৮/ 
১৯৯ বছর বয়স থেকে 'বাভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা 
করেছেন। শেষ-জীবনে কুচাবহার ভিক্টোরিয়া 
কলেজে ইংরেজশীর অধ্যাপক 'নযৃস্ত 'ছিলেন। 'তাঁন 
পৈতৃক সূত্রে কেশবচন্দ্রু ও নবাঁবধান সমাজের প্রাত 
আকৃষ্ট হন এবং সমাজের বস্তারূপে বিখ্যাত হয়ে 
ওঠেন। আত্মীয় ও নবাঁবধান সমাজের অন্যতম 
প্রধান প্রমথলাল সেনের মাধ্যমে রবন্দ্রনাথের সঙ্গে 
পাঁরাচত হন। মোহতচন্দ্রের ধর্মব্যাখায় মুগ্ধ 
হয়ে ভাগনী 'নবোৌদতা জাতীয়তার মনল্ম-প্রচারে 
তাঁর সহযোগিতা কামনা করেন । ইংরেজশ সাহত্যের 
ব্যাখ্যাতা 'হসাবে পাঁরচয় রাঁচত গ্রন্থেও রেখে 
গেছেন। রবান্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শে আকৃষ্ট হয়ে 
্রঙ্মচর্য বিদ্যালয়ে যোগদানের পর কাঁবর অর্থ- 
কৃচ্ছতার সময় এক হাজার টাকা দান করেন এবং 
ণনজেও কাঁঠন দারদ্যবরণ করেন। ১৯০৫ খু, 
স্বদেশশ আন্দোলনে যোগ দেন এবং কার্লাইল 
সার্কুলারের প্রতিবাদে বিভিন্ন সভায় বন্তৃতা করেন। 
রবীন্দ্রনাথের কাঁবতা শ্রেণশবদ্ধ করে প্রথম কাব্য- 
গ্রন্থ সম্পাদনা তাঁর জীবনের অন্যতম প্রধান কীীর্ত। 
সম্পাঁদত রবাীন্দ্রকাব্য সঞ্কলনে মোহতচন্দ্ের ভূমিকা 
রবীন্দ্রকাব্য-জিজ্ঞাসদের কাছে বিশেষ মূল্যবান । 
তাঁর রাঁচত গ্রল্থ : 4175 12150751715 ০ 710121 
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মোহিতমোহন মৈত্র (?- ২৮.৬.১৯৩৩) কাঁল- 
কাতা। হেমচন্দ্র। 'ব্াটশরাজ-বিরোধী ক্লিয়াকলাপের 
আঁভিযোগে ফেব্রুয়ারী ১৯৩২ খ্যী. পুলিস তাঁকে 
গ্রেপ্তার করে। তাঁর বাঁড় থেকে রিভলবার ও 
গোলাবারুদ পাওয়ায় তাঁকে ৫ বছরের সশ্রম কারা” 
দণ্ড ধদয়ে আন্দামানের সেলুলার জেলে পাঠান 
হয়। সেই বল্দীশাবরে অনশন ধর্মঘট করে যে 
কয়জন িপ্লবশ প্রাণ উৎসর্গ করেন মোহতমোহন 
তাঁদের অন্যতম । মোহনাঁকশোর এবং মহাবখর সং 
নামে অপর দুজন বন্দীও এই অনশনে প্রাণ দেন। 
[৪২,৭০,১৪৯] ৰ 



সোঁহতলাল গজুমদার 

মোহিতলাল মজমদার 0২৬.১০.১৮৮৮- ২৬. 
৭.১৯১৬২) কঁচিড়াপাড়া-_চাঁব্বশ পরগনা । পৈতৃক 
নিবাস বলাগড়-_ হুগলী । নন্দলাল। ১৯০৪ খর. 
এন্ট্রা্স এবং ১৯০৮ খু, বি.এ. পাশ করেন। 
দশর্ঘাদন স্কুলে শিক্ষকতা করার পর ১৯২৮-৪৪ 
খখ. পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা 
ও সাঁহত্যের অধ্যাপক পদে 'নযুস্ত ছিলেন। কাঁবি, 
সাহত্য-সমালোচক ও প্রবন্ধকাররূপে তিনি বাংলা 
সাঁহত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথের 
জশবদ্দশাতেই তাঁর কাব্য আপন বোশিল্ট্যে প্রোজ্জবল 
হয়ে উঠেছিল। বঙ্গসাহত্য প্রসঙ্গে তিনি সৃজন- 
ধর্ম আলোচনা করে গিয়েছেন। অনেক মাসিক 
'পান্রকায়, বিশেষ করে ভারতশতে কাঁবতা গলখতেন। 
বাঁঞকমচন্দ্র-প্রাতাষ্ঠিত "বঙ্গদর্শন' পাত্রকা তৃতীয় 
পর্যায়ে প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। মাঝে মাঝে 
'কীত্তবাস ওঝা, ও “সত্যসন্দর দাস, ছদ্মনামে 
গলখতেন। তাঁর রাঁচত কাব্যগ্রল্থ : পবস্মরণী” 
বপন পসারণ', 'দেবেন্দ্র-মঙ্গল', "হেমন্ত গোধাঁল?, 
“কাব্য মঞ্জ্ষা' প্মরগরল' ; সনেট সঞ্কলন : "ছন্দ 
চতুর্দশ+* ; প্রবন্ধ গ্রন্থ : সাহিত্য বিতান', “আধুনিক 
বাংলা সাহত্য”, প্বাবিধ প্রবন্ধ” শ্রীকান্তের শরৎ- 
চন্দ্র, বঙ্কিম বরণ”, “সাহিত্য বিচার", 'রাবি-প্রদাক্ষিণ', 
“বাংলার নবযুগ” “কবি শ্রীমধ্সদন”, "বাংলা 
কাঁবতার ছন্দ' প্রভাীতি। [৩,৭১১৮,২৬] 

মোহিনী দেব (১৮৬৩ - ২৫.৩.১৯৫৫) 
বেউথা--ঢাকা। রামশগ্কর সেন। ১২ বছর বয়সে 
তারকচন্দ্র দাশগুস্তের সঙ্গে বিবাহ হয়। ভিক্লো- 
রিয়া স্কুলের প্রথম 'হল্দু ছাত্রশ। রামতনু লাহিড়শ, 

স্বাধীনতা আন্দোলনে 'নজেকে নিয়োজত করে- 
, ছিলেন। ১৯২১ - ২২ খুশ. গাম্ধীজশীর অসহযোগ 
আন্দোলনে যোগ দিয়ে ও ১৯৩০-৩১ খুখ, 
আইন অমান্য আন্দোলনে সরকার-ীবরোধী কাজে 
নেতৃত্ব করে কারাবরণ করেন। “নাখল-ভারত 
মাহলা সাঁম্মলন”র সভানেল্রণ হসাবে তাঁর ভাষণ 
উচ্চ প্রশংাসত হয়। গাম্ধশজশর আদর্শে আবিচালত 
ণনজ্ঠা ছিল। ১৯৪৬ খী, কাঁলকাতায় দাঙ্গার 
সময় দাঙ্গা-অধ্যধষিত মুসলমান-প্রধান অণ্চল এপ্টান- 
বাগানে নিজের বাড়তে থেকে 'হিন্দু-মৃসলমানের 
এক্যের বাণ প্রচার করেন। [৩,১০.২৯] 

মোঁছিনী মন্ডল (:- ১৯৪২) মোদনশপুর। 
মোঁদনীপুস্স জেলা কাঁমউীনিস্ট পাঁটর অন্যতম 
প্রাতষ্ঠাতা। রাজনোতিক কারণে আত্মগোপন করে 
থাকার সময় 'ঘারা যান। [৭৬] 

[৪২২৭ ] দোঁছিনী রায় 

মোহিনলশনোহন চক্রবর্তী (১৮৩৯-১৯২২। 
এলাঁঙ্গ- নদীয়া । গসানয়র বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম 
হন। ২২ বছর বয়সের সময় পিতার মৃত্যু হওয়ায় 
কুষ্টয়ায় কেরানীর কাজ নেন। পরে ডেপহাঁট ম্যাঁজ- 
স্ট্রেটোশপ পাশ করে বিচারক হন। ১৯০৫/০৬ খত 
নিজের সামান্য মূলধন 'নয়ে বাঁড়র উঠানে মাত ৫ 
খানা তাঁত 'নয়ে চক্রবর্তী ব্রাদার্স নামে কাপড়ের 
মল প্রাতম্ঠা করেন। এ মিলই ক্রমে বড় হয়ে 
১৯০৮ খু, মোহিনী মিলস ামিটেড" নামে 
খ্যাত হয়। [১৯৬] পু 
মোহিনলশমোহন চট্টোপাধ্যায় 0১৮৫৮ - ১৯৩৬) । 

প্রখ্যাত আ্যাটার্ন, জনসেবক ও সাহাত্যিক। কলি- 
কাতা 'বশ্বাবদ্যালয় থেকে এম.এ.এবএল. ও পরে 
আ্যাটার্নাশপ পাশ করেন। 'থওসাঁফ আন্দোলনের 
উৎসাহশী কার্মরূপে এ আন্দোলনের নেত্রী মাদাম 
রাভাটস্কির একান্ত-সচিব হয়ে তান ১৮৮৩ 
খুশী, ইউরোপ যান। ১৮৮৯ খডী. দেশে 
পরে এসে অ্যাটার্নর ব্যবসায় আরম্ভ করেন। 
কর্মজীবনে সামাঁজক ও জনসেবামূলক বহুবিধ 
কাজেও তাঁর সক্রিয় উদ্যম শেষ উল্লেখযোগ্য । 
পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর শষ্য 'ছিলেন। তাঁর 
রাঁচত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'ইপ্ডিয়ান স্পারিচুয়ালাট", 
শৃহ্স্টার আজ এ সায়েন্স” শভক্ষার ঝৃঁল', 'জশীবন- 
প্রবাহ" কোঁবতা), “পরমহংস 'শিবনারায়ণ স্বামীর 
ভ্রমণ বৃত্তান্ত, প্রভাতি । [৩] 

1মশ্র। ভারতীয় সঙ্গীতে বহু 
মুখা প্রতিভার আধকারণ প্রখ্যাত শিল্পী । 'মুরারি 
সম্মেলন", ণনাখল বঙ্গ সম্গীত সম্মেলন প্রভাত 
আসরে তান ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুধার শবানিয়ে 
শ্রোতাদের প্রশংসা অর্জন করেছেন। শুধু কণ্ঠ- 
সঙ্গীতে নয় যল্্রসঙ্ঞাঁতেও তাঁর পারদর্শিতা 'ছিল। 
বহু অনুষ্ঠানে তান বাঁণা, সররঞ্জন, সুরচয়ন 
ও সুরায়ন বাঁজয়েছেন। ভাল সগ্ুগতকারও 'ছিলেন। 
কলকাতা বেতার-কেন্দ্ের নিয়ামত শল্পণ 'ছিলেন। 
বেতারে স্বরাঁচত বাংলা গানও গাইতেন। [১৮] 

দোঁহনশীমোহন রায় (2- ১৯.২.১৯৩১) ধর্ম 
নগর-_তিপুরা। আঁশবনীকুমার। কুমল্লা অভয় 
আশ্রমের সভ্য 'ছিলেন। আইন অমান্য আন্দোলনে 
অংশগ্রহণ করেন। বারাসত সাব-জেলে বজ্দী থাকা 
কালে মারা যান। 08] 

মোহিনী রায় (2 - ১৯.২.১৯৩১) বাগু-রাজার- 
হাট-_চব্বিশ পরগনা । ১৬/১৭ বছরের এই যুবক 
আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। নিজ- 
গ্রামে অকথ্য প2ীলসী অত্যাচার সন্বেও জাতীয় 
পতাকা উদ্ভীন রাখেন। পাঁলস কর্তৃক প্রচণ্ড 
প্রহারের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়। [৯৭] 



'মাহনধশন্কর রায় 

মোহিনীশঙ্কর রায় €(২৩.২.১২৮৫ - ২৫.৩. 
১৩৪৯ ব.)। ময়মনাসংহের ব্লবী সংস্থা সাধনা 
সমাজের বিশিষ্ট কর্মী এবং হেমেন্দ্রকশোর রায়- 
চৌধুরীর বৈপ্লবিক কাজের অন্যতম প্রধান সহ- 
কম 'ছলেন। বঞ্গভঙ্গ-রোধ ও স্বদেশী আন্দো- 
লনে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করেন। প্রথম বিশব- 
যুদ্ধের আগে দীর্ঘাদন অন্তরীণ ছিলেন। মুন্তর 
পর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। [১০] 

ম্যাক, জন (১২.৩.১৭৯৭ - ৩০.৪,১৮৪৫) 
এডিনবরা- স্কটল্যান্ড । শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যা- 
পনার কাজে ১৮২১ খ্ী, বাঙলায় আসেন। 

গবেষণাগার স্থাপন করেন। ম্যাকের তন্তাবধানে 
শ্রীরামপুর মিশন প্রায় এক হাজার নদনদী ও শহর 
না্দম্ট করে একখানি ভারতবর্ষের মানচিত্র রচনা 
করে। 02170 01 11701" পাল্রকা সম্পাদনা তাঁর 

অন্যতম কাজ 'ছিল। তাঁর বাংলা রচনা পকমিয়া 
বিদ্যার সার বা রসায়নের মূলকথা' ১৮৩৪ খশ, 
প্রকাশিত হয়। গ্রম্থাঁট এই বিষয়ে বাংলা ভাষায় 
প্রথম রচনা। [৩,২৮,১২২] 

যজ্জেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫১৯ - ১৯২৫) বেলে- 
শাখরা_ হুগলী । বি.এ. পর্যন্ত পড়েন। ১২ বছর 
বয়সে সমর শেখর নামে সুবৃহৎ উপন্যাস রচনা 
করে “আর্ধদর্শন' পান্রকায় প্রকাশ করেন। ১৮৭৯ 
খু, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁকে ময়মনাসংহের 
সেরপুর থেকে প্রকাশিত “চারুবার্তা, পাব্রকার 
সম্পাদক করে পাঠান। ১৮৮৪ খুশী, কর্নেল টডের 
লেখা রাজস্থানের অনুবাদ প্রকাশ করেন। শহত- 
বাদী" পাণ্রকার সূচনা থেকে তিন বছর এবং িছু- 
দন মুশিদাবাদ থেকে প্রকাশিত “উপাসনা পান্নিকার 
সম্পাদক ছিলেন। তাঁর রচিত 'বশরমালা” বঙ্গ- 
সাহত্যের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । পৌরাঁণক ও 
এ্তিহানিক গ্রন্থ ছাড়াও নাটক, উপন্যাস, গল্প, 
প্রবন্ধ প্রভাতি রচনা এবং অনেকগুলি ডাক্তারণ গ্রল্থ 
সন্কলন করেন। তাঁর অন্যান্য গ্রল্থ : 'কাশকান্ত', 
'মহাভারত', 'লারদীয় পুরাণ”, শ্রীমদ্ভাগবত' ও 
'বরাহপুরাণের' বঙ্গান্বাদ, 'রস্তদন্তা বা আমাদনগর 
পতন”, 'জয়াবতণ' প্রভাতি। [২৫,২৬1 

যতীন্দ্রচন্দ্র ভ্টাচার্য (১৮৯৫ - ৬.১০-১৯৬৭) 
আলগা-_ ফরিদপুর । পার্বতীচরণ। ১৯০৫ খু. 
বঙগ্গভঞ্গ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হন। ১৯১৫ - ১৯১৯ 
খী. সমদূদ্রুতীরের হাতিয়া অণ্চলে অল্তরশণ থাকেন। 
১৯২৪ খু. গ্রেপ্তার হয়ে ১৯২৮ খু, মনল্ত 
পান। ফরোয়ার্ড ব্লক প্রাতিষ্ঠত হলে সুভাষচন্দ্রের 
সহযোগী হন। ১৯৪২ খু, পুনর্বার গ্রেপ্তার 
হয়ে ১৯৪৬ খু. মাীন্ত পান। [১৬] 

[ ৪২৩ ] যতশল্দনাথ বল্দ্যোপাধ্যায় 

যতীন্দ্রনাথ দাস। €২৭.১০.১৯০৪ - ১৩.৯, 
১৯২১) কাঁলকাতা । বাঁষ্কমাবহারী । ১৯২০ খুখ, 
ভবানীপুর মিত্র ইনাস্টাটউশন থেকে প্রবেশিকা 
পাশ করে কংগ্রেসের সদস্য হয়ে অসহযোগ আন্দো- 
লনে যোগ দেন। ১৯২১ খ্দী. পশ্চিমবঙ্গের বন্যার্ভ" 
দের যথাসাধ্য সাহায্য করেন। ১৯২৩ খু, বপ্লবশ 
শচীন সান্যাল কলিকাতার ভবানীপুরে ঘাঁটণ করলে 
তিনি এই দলে যোগ দেন। পরে দক্ষিণেশ্বরের 
বিপ্লবী দলের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ হয়। 
১৯২৪ খু. দাঁক্ষিণ কাঁলকাতায় "তরুণ সাঁমতি 
প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই সময় গ্রেপ্তার হযে ঢাকা 
জেলে প্রোরত হন। জেল কর্তৃপক্ষের আচরণের 
প্রাতবাদে ২৩ দিন অনশন করেন। ১৪ জুন 
১৯২৯ খ্যী. লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার অনাতম 
আসামী হিসাবে লাহোর জেলে প্রোরত হন। এখানে 
রাজবন্দীদের ওপর জেলকর্তৃপক্ষের দুর্বাবহারের 
জন্য অনশন শুরু করেন। এই সময় তাঁকে বহুবার 
জোর করে খাওয়াবার চেষ্টা করা হয়। ৬৩ 'দন 
অনশনের পর তানি মারা যান। এইভাবে মৃত্যুবরণ 
করার ফলে রাজবল্দীদের ওপর অত্যাচার প্রশমিত 
হয়োছল। এই বীর শহীদের মৃতদেহ কাঁলিকাতায় 
আনা হলে এক বিরাট 'মাছিল শোকযাত্রায় অনুগমন 
করে। দাঁক্ষণ কিকাতার একটা পার্ক ও রাস্তা 
তাঁর নামে উৎসর্গীকৃত হয়েছে। [৩,৭,১০১২৫, 
২৬,৪২,৪৩] 

ঘযতশন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাক্স বা 'নিরালম্ৰ স্বামণ 
(১৯.১১,৯৮৭এ -&.৯-১৯৩০) চাল্লা--বর্ধমান। 

কালিদাস । সরকারণ চাকুরে পিতার সন্তান । যতখন্দ্র- 
নাথ বাল্যকালে দুরন্ত প্রকৃতির ছিলেন এবং পড়া- 
শুনায় মন ছিল না। তাঁকে সুশল-সুবোধ করবার 
জন্য এক সাধুর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সাধুঁটি 
নিজেকে 'অ-বন্দ্কাঁবিদ্ধ' প্রচার করায় বালক যতশল্দ্- 
নাথ লুকিয়ে পিতার পিস্তল নিয়ে গাল করে 
সাধুকে পরথ করতে চান। এইভাবেই সারাজীবন 
পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সব জানিস বুঝতে চেয়েছেন । 
এফ.এ. পর্য্ত পড়েন। হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে 
বিবাহ হয়। স্ও পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করে চিন্ময় 
দেবশ নামে পাপ্াচতা হন। অসীম বলশালশ যতপন্দ্র- 
নাথ সৈনিক হবার আশায় ঘরছাড়া হয়ে এলাহাবাদে 
কায়স্থ পাঠশালায় 'প্রবাসী'র সম্পাদক রামানন্দ 
চট্রোপাধ্যায়ের কাছে হিন্দী শেখেন এবং সৈনাদলে 
ঢোকার জন্য দেশীয় রাজোর দরজায় দরজায় ঘুরতে 
থাকেন। বরোদারাজের প্রাইভেট সেক্লেটারশ অরাঁবষ্দ 
ঘোষের সাহায্যে ভোল বদল করে ব্যতীম্দর উপাধ্যায়' 
নাম নিয়ে ১৮৯৭ খু, বরোদার সৈনাদলে যোগ 
দিয়ে ঘোড়সওয়ার সৈনা থেকে মহারাজের দেহরক্ষী 



যতশল্দ্রনাথ বন্দ্যোলা বসায় 

হন। পরে অরাবিন্দ তাঁকে বৈগ্লাবক কাজে উদ্বুদ্ধ 
করে বাঙলায় পাঠান। ১৯০২ খত. যতীন্দ্রনাথ 
অরাবিন্দের কাছ থেকে একটি পাঁরচয়পন্র সহ 
সরলা দেবীর কাছে যান। কর্মে পি. মননের সঙ্গে 
পরাচিত হন এবং অনুশীলন সাঁমাততে যোগ 
দেন। পুলিসকে ফাঁকি দেবার জন্য কাঁলকাতার 
সাকু্লার রোডে একাট বাঁড় ভাড়া নিয়ে সস্ত্রীক 
বাস করতে থাকেন। এখানে একটি সামাত স্থাঁপত 
হয়। এটি প্রকৃতপক্ষে ছিল বিপ্লবীদের আন্ডাস্থল। 
এখানে বিপ্লবকর্মে প্রয়োজনীয় সব কিছু শেখানো 
হত। বিপ্লবী ভাবে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বন্তৃতা ও 
পাঠচক্রেরও ব্যবস্থা ছিল। ভাগনী 'নিবোদতা 
এতে যুস্ত ছিলেন এবং তান রাজনীতি শেখানোর 
জন্য যতীন্দ্রনাথকে কয়েকাঁটি বই 'দয়েছিলেন। 
পরবর্তী কালের খ্যাত বপ্লবী-নায়কগণের প্রায় 
সকলেই এখানে পাঠ িতেন। সখারাম গণেশ 
পড়াতেন অর্থনীতি, 'প. মিন্ন ইতিহাস এবং যতীশন্দ্র- 
নাথ রণনীতি। ভারত” পান্রকায় তান ইটালীর 
1বপ্লব বিষয়ে ধারাবাহক প্রবন্ধ লিখতেন। ১৯৯০৩ 
খুশী, যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের সঙ্গে তাঁদের যোগা- 
যোগ হয়। বিদ্যাভূষণের বাড়তেই তাঁরা লালতচন্দ্ 
চট্টোপাধ্যায় ও বাঘা যতশনের সঙ্গে পাঁরাচত হন। 
বারীন ঘোষ এই সময় সার্কুলার রোডের আন্ডায় 
যোগ দেন। বঙ্গের সবন্ত এবং বহার ও গাঁড়শায় 
দলের শাখা বিস্তার লাভ করে। ১৯০৬ খশ. 
তান দেশ-পর্যটনে বোৌঁরয়ে পাঞ্জাবে যান। এখানে 
একাঁট দেশপ্রেমিক অন:রন্ত দল পেয়েছিলেন। তাঁরা 
হলেন 'বপ্লবী আজত সং, সর্দার কিষণ সং 
ভেগং সংয়ের 'পতা), লালা হরদয়াল, লালা 
অমরদাস, ওবেদুললা সান্ধ, পেশোয়ারের ডা. চারু 
ঘোষ, আম্বালার ডা. হাঁরচরণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি । 
এই বছরই তানি সোহ্হং স্বামীর কাছে সন্ব্যাস গ্রহণ 
করে নাম নেন পনরালম্ব স্বামী । ১৯০৭ খু. 
সন্ধ্যা পন্রিকার সম্পাদক রহ্গবান্ধব মারা গেলে 
1তাঁন কাঁলকাতায় কাগজের ভার 'নয়ে “মার নাই-__ 
আমি আঁসয়াছি' নামে এক জোরালো প্রবন্ধ 
লেখেন। “সন্ধ্যার পাঁরচালকগণ এই গরম রাজনশীত 
পছন্দ করেন নি। মতান্তরের জন্য তান অন্নদা কাঁব- 
রাজের বাড়তে ওঠেন। সেখান থেকে 'বন্দেমাতরম 
পাত্রকার 'নাখল রায় মৌলিক, কার্তিক দত্ত, কিরণ 
মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে সামায়ক যোগাযোগ 
ঘটে। এরপর মায়ের ডাকে স্বপ্লামে ফিরে গ্রাম্য 
ধমশানের ধারে আশ্রম করে বাস করতে থাকেন। 
1তাঁন ছিলেন জ্ঞানমার্গ সাধূ। ১৯০৮ খু, 
মছ্গঃফরপুূর বোমার ঘটনায় তিনি ধৃত হন। কল্তু 
প্রমাণাভাবে মাঁন্ত পান। বাঘা যতীন 'বপ্লবশ 

[5২৪8 ] ঘতণন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

কাজে তাঁর পরামর্শ নিতেন। যতীন্দ্রনাথকে বাসুলার 
গবপ্লবীদের ব্লক্গা বলা হয়। বরাহনগরে এক সহ- 
কর্মীর গৃহে তাঁর মৃত্যু হয়। [৩,২৯,৭০,৮২, 

৯২১৯৮] 

ভ্টীচার্য (২৮.১১৯.১৩০১৯- ৮১, 

১৩৭৪ ব.) শিবপুর-ময়মনাঁসংহ। খ্যাতনামা 
সাংবাঁদক। দারদ্র পাঁরবারে জল্ম। ৬ বছর বয়সে 
1পতৃবিয়োগ হয়। ময়মনাঁসংহ শহরে মাতুলের চেষ্টায় 
বিনা বেতনে ছান্নবৃত্তি স্কুলে ভার্ত হন। ৯২ বছর 
বয়সে ছান্রবাত্ত পাশ করে উচ্চ ইংরেজ? বিদ্যালয়ে 
পড়ার সুযোগ লাভ করেন। ১৯১৯ খু, ঢাকা 
জগনাথ কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে কাঁলকাতা 
1[ব*ববিদ্যালয়ে এম.এ. ক্লাশে ভার্ত হন। ১৯২৯ 
খুশী. অসহযোগ আন্দোলনে যোগ 'দয়ে কারারুদ্ধ 
হলে পাঠ্যজীবনের অবসান ঘটে। ১৯৩১ খু, 
আইন অমান্য আন্দোলনেও কারাবরণ করেন৷ যৌবনে 
তান বিনোদ চক্রবতশী, ব্রিলোক্য মহারাজ প্রভাতি 
1বগ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। পরবর্তী জাবনে 
গাম্ধজীর আদর্শে অন্নপ্রাণত ছিলেন। রামকৃফ 
মাীশনের সঙ্গেও ঘাঁনম্ঠ যোগ ছিল। 'বঙ্গবাসণ” ও 
ণহতবাদী' পা্রকায় তাঁর সাংবাঁদক জীবনের শুরু । 
আনন্দবাজার পান্রকা প্রাতম্ঠিত হলে 'তাঁন বন্ধু 
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সঙ্গে এ পান্রকার সহ- 

কারী সম্পাদক হসাবে যোগ দেন ও ক্রমে বাঁণিজ্য- 
সম্পাদক পদে উন্নত হন। আনন্দবাজার পান্রিকায় 
১৮ বছর কাজ করার পর যুগান্তর পীান্রকায় প্রথম 
সম্পাদক 'হসাবে কার্ধভার গ্রহণ করেন। এই সময় 
তান আর্থনীতক সাপ্তাহক পন্র আর্ক জগৎ 
প্রকাশ করেন। পান্রকাঁট ১৩/১৪ বছর চলোছল। 
১৯৫৩ খুব. তান পুনরায় আনন্দবাজার পাত্রকার 
বাণিজ্য-সম্পাদক হিসাবে কাজে যোগ দেন। ১৯২৯ 
খী. ভূপাঁতিমোহন সেন প্রাতিষ্তিত পাত্রকা 'জশীবন- 
বীমা'রও তান সম্পাদক 'ছিলেন। অর্থনশীত 
বিষয়ে বাংলা ভাষায় বিচারবৃদ্ধি-সম্মত রচনার জন্য 
তিনি বিশেষ পরিচিত ।*কোম্পানী আইন, 'হিসাব- 
নিকাশ প্রভাতি সম্বন্ধে বিশেষ আঁভিজ্ঞতা থাকায় 
তিনি বহন ব্যাঙ্ক ও জয়েন্ট কোম্পানশর প্রমোটার, 
ডাইরেক্র এবং উপদেষ্টারূপে কাজ করেছেন। 
[১৪৯] 

ঘতান্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বাঘা যতাঁন (৮.১২, 
১৮৮০ - ১০.৯,১৯১%) কয়াগ্রাম--নদশয়া । উমেশ- 

চন্দ্র। ১৯৮৯৮ খডী, কৃফনগর এ. ভি. স্কুল থেকে 
প্রবোশকা পাশ করেন। কাঁলকাতা সেশ্প্ীল কলেজে 
এফ-এ. পড়া ছেড়ে শর্টহ্যা্ড ও টাইপরাইটিং 
শেখেন। কর্মজীবনের সুচনায় 42098 ০০-তে 
ও পরে মজঃফরপুরে কেনোঁডি সাহেবের স্টেনো- 



যতশল্ছুনাথ শুখোপাধ্যক় 

গাফার হন। তারপর বেষ্গল সেক্রেটারয়েটে কাজ 
নিয়ে কলিকাতায় আসেন। বাঙলা সরকারের দুই 
সেক্রেটারী হুইলার এবং ওমালশীর স্টেনো ছিলেন। 
এই কাজ করবার সময় ১৯০৭ খুশী. কুষ্টিয়ায় 
একবার ছোরা হাতে একটি বাঘ মারেন বলে 'বাঘা 
যতশন' নামে পাঁরাঁচত হন। ১৯০৩ খু. অরাঁবন্দ 
ঘোষ ও যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে এসে, 
বৈপ্লবিক কাজে উদ্বুদ্ধ হন। ১৯০৬ খু. কাঁল- 
কাতা কংগ্রেসের সময় যখন 'নাঁখলবগ্গ বৈগ্লাবক 
সম্মেলন হয়োছল, তখন 'তাঁন তার প্রাতানাধ 
ধহসাবে উপস্থিত 'ছলেন। বীর বিপ্লবী কানাইলাল 
দত্তের ফাঁসর পর বারীন্দ্রকুমার প্রমুখ বিপ্লবী 
আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াতে চাইলে অবশিস্ট 
1বপ্লবীদের সংগঠিত করে যতীন্দ্রনাথ নেতৃত্ব 'দতে 
থাকেন। ১৯১০ খী, হাওড়া ষড়যন্ল মামলায় 
কারারুদ্ধ হয়ে 'িচারে খালাস পান (১৯১১)। 
পরে ঠিকাদারর কাজ নিয়ে যশোহর, ঝিনাইদহ 
প্রীত অঞ্চলে ঘুরতে থাকেন। ১৯১৪ খ্ডী. বিশ্ব- 
যুদ্ধ আরম্ভ হবার সময় থেকে তাঁর ওপর যুগান্তর 
সাঁমাতর প্রধান দাঁয়ত্ব ন্যস্ত হয়। এরপর থেকেই 
[তাঁন সর্বভারতীয় বৈপ্লাবক দলগালর যোগাযোগে 
জাপান ও জার্মানি থেকে অস্ত্র আমদানী করে 
সশস্ত্র 'বিস্লবের পাঁরকম্পনা করেন। স্থির হয় 
যতনন্দ্রনাথ জার্মান জাহাজ 'মেভাঁরক' থেকে অস্দ্ব 
নয়ে বালেশবর রেললাইন আঁধকার করে ইংরেজ 
সৈন্যদের কলিকাতা যাবার পথ বন্ধ করবেন। কিন্তু 
পুঁলস সমস্ত পাঁরকল্পনা জানতে পেরে ৯.৯, 
১৯১৫ খ্ী, বিরাট বাঁহনী নিয়ে যতীন্দ্রনাথ 
এবং তাঁর চারজন অনুচরকে ঘেরাও করে ফেলে। 
এইসময় যতীন্দ্রনাথ অনুচরদের সঙ্গে পরামর্শ 
করে ছ্রেণ্ডের মধ্যে থেকে বীর-বিক্রমে সম্মুখ- 
যুদ্ধ আরম্ভ করেন। ট্রে খুড়ে বাঙালশর এই 
প্রথম যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ঘটনাস্থলেই 'তিনজন নিহত 
হন এবং যত ন্দ্রনাথ নিজে গুরুতরভাবে আহত 
হয়ে পরদিন বালেশবর হাসপাতালে মারা যান। 
মপর অনুচর পুলসের অত্যাচারে উন্মাদ হয়ে 
গিয়োছলেন। বুঁড়বালামের তীরের এই যুদ্ধাট 
ইীতহাসে এখনও 'কোপাঁতপোদার যুদ্ধ" নামে 
বিখ্যাত। এই বিপ্লবী মৃত্যুর সময় কাঁলকাতার 
দুর্ধর্য পুলিস কাঁমিশনার চার্লস টেগার্ট 
অবনত মস্তকে তাঁকে সম্মান জানিয়োছিলেন। একটি 
সর্বভারতীয় 'বপ্লব সংগঠনের নেতৃত্ব দেবার মত 
আশ্চর্য ব্যান্তত্ব যতীন্দ্রনাথের ছিল। এই বিশ্লব- 
প্রচেস্টায় তাঁর অন্যতম সহকর্মী ছিলেন উত্তর 
ভারতের ভারপ্রাপ্ত মহাবিপ্লবী রাসবিহারশ বসু! 
[৩,৭১৯০,২৬১২৬,৪২,৪৩] 

[ ৪২ ] যতীম্দ্নাথ রায় 

যতীন্দ্রনাথ মৈত্র (৭.১২.১৮৮০- ১৯৩৫) 
সুখদেবপ্র-ফরিদপৃর। পণ্চানন। মাতুলালয় 
নদীয়ায় জল্ম। ৯৮৯৬ খ্যী. নাটোর মহারাজা হাই 
স্কুল থেকে প্রবোশকা পাশ করেন। এরপর আত্মীয় 
অক্ষয়কুমার মৈনেয়ের বাড়তে থেকে রাজশাহশ 
কলেজে ভর্তি হন। অক্ষয়কুমারের প্রভাবে তাঁর মনে 
জাতীয় ভাবের উল্মেষ হয়। এফ.এ. পরীক্ষায় বৃস্ত 
পেয়ে তান কাঁলকাতা মৌডক্যাল কলেজে ভার্ত 
হন এবং এমব. পাশ করে ৪ বছর কাঁলকাতার 
কয়েকটি হাসপাতালে কাজ করেন। এইসময়ে কাঁল- 
কাতার প্রধান চক্ষুরোগ-চিকৎসকরূপ্ খ্যাঁতমান 
হন। মন্টেগু-চেমৃস্ফোর্ড শাসন-সংস্কারে নতন 
ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হলে ফাঁরদপূর থেকে সভার 
সদস্য 'নর্বাচিত হন। বাঙলার স্বাস্থ্যোল্নীত, ঢাকা 
ও কাঁলকাতা 'বশ্বাঁবদ্যালয়ে সরকারের অর্থসাহায্য 
প্রদান, পুীলস খাতে ব্যয়হ্াস এবং স্ীলোকদের 
ভোটাধিকার প্রভাত প্রস্তাবের জনা প্রাসাদ্ধ অর্জন 
করেন। এইসময় ফরিদপুর জেলে অসহযোগ আন্দো- 
লনে বন্দী বন্ধূদের সঙ্গে কারারক্ষীদের 'ববাদ 
উপস্থিত হলে তান বিবৃতি প্রচার করে জেল- 
ব্যবস্থা বহুলাংশে পাঁরবর্তন করতে সক্ষম হন। 
১৯২৭ খ্, থেকে আমত্যু কলকাতা মিউানাসি- 
প্যালাটর কাউীল্সিলর, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের 
পর “সেনগুপ্ত দলের সভাপাঁত, ১৯২৮ খুশ. 
ফাঁরদপুর জেলা সম্মেলনের সভাপাঁতি এবং বঙ্গীয় 
প্রাদোশক কংগ্রেস কাঁমাঁটর সদস্য ও ফাঁরদপুর 

কাজ করে গেছেন। [৫] 
যতশন্দ্রনাথ রায় (১২৯৭ - ২৮.৫,৯৩৬৯ ব.)। 

বাঙলার র্লড়াজগরতের যতীন্দ্রনাথ রায় ওরফে কানু 
ঢাকা 'বিশবাবিদ্যালয় থেকে বি.এ. পাশ করে কাঁল- 
কাতা 'িশ্বাবদ্যালয়ের এম.এ. ক্লাশে ভার্ত হন। 
বাল্যকাল থেকেই খেলাধুলায় বিশেষ উৎসাহী 
ছিলেন। ১৯০৫ খুশী. কুচাবহারের মহারাজা 
নৃপেন্দ্রনারায়ণের চেষ্টায় মোহনবাগান দলে, যোগ 
দেন। ১৯১১ খুখ, আই.এফ.এ. শীল্ড-বিজয়শ 
মোহনবাগান দলের তিন অন্যতম খেলোয়াড় । 
১৯১৭ খু. পাঁলস-বিভাগে যোগদান করেন এবং 
১৯১৪৭ খপ. এসপি. হন। 16] 

রায়, ফেগন রায় (১৮৮৯ + ৯৭-১১, 
১৯৭২) কুশঙ্গল--বারিশাল। পার্বতশচরণ । ছানা" 
বস্থায় ১৯০৬ খাঁ, বরিশালে অনুশীজন সামাতি 
প্রাতষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তান তার সভ্য 
হিসাবে বিগ্লবশ কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর 
প্রকৃত নাম ছিল দেবেন্দ্রনাথ, কিল্তু যতীন্দ্রনাথ এই 
ছদ্মনামেই 'তাঁন বিশেষ পাঁরাচিত। ময়মনাসংহে 



যতীল্দ্রনাথ সেনগপ্ত 

গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলতে, সেখানকার 
স্থানীয় সার্ভে স্কুলে ভার্ত হন। সাঁমাতর কাজের 
প্রয়োজনে 'কছাদন কলিকাতার বেঙ্গল টেকনিক্যাল 
ইন্স্টাটউট-এর ছান্ন 'হসাবে কাটিয়েছেন। ১৯১০ 
খুশি. ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় বিপ্লবী নেতা পালন 
দাস গ্রেপতার হলে তিনি সামাতর প্রধান কেন্দ্র 
ঢাকায় প্রোরত হন। বাঁরশাল ফড়যল্ল মামলায়, 
বীরাঞ্গল, লঙ্গলবাঁধ প্রভাতি ডাকাতি মামলায় আঁভ- 
যুক্ত হয়ে এবং অন্যান্য বিপ্লবী কাজে যুক্ত থাকার 
অপরাধে তকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়। 
শেষবার ১৯৪০-৪৬ খ্, পর্য্ত কারারুদ্ধ 
থাকেন। দেশ স্বাধীন হবার পর তান রাজনশীতি 
থেকে অবসর-গ্রহণ করে শান্ত জীবন যাপন করেন। 
তাঁর রাঁচিত 'আত্মজশবনী, এখনও অপ্রকাশিত 
রয়েছে। [১২৪] 

ঘতীন্দ্রনাথ সেনগ;প্ত (১৮৮৭ - ১৯৫৪) হারি- 
পুর-নদীয়া। বর্ধমান জেলার পাঁতলপাড়া গ্রামে 
জন্ম। 'পতা-দবারকানাথ। ১৯১২ খ্যী., শিবপুর 
কলেজ থেকে ইঞ্জনশয়ারং পাশ করে নদীয়া জেলা 
বোর্ড ও পরে কাশিমবাজার রাজ এস্টেটে কাজ করেন। 
গদ্য ও পদ্য উভয়াবধ রচনাতেই দক্ষতা 'ছল। 
তাঁর 'বাশম্ট কাব্যধারা বাংলা সাহত্যে ?নিজস্ব 
স্থান করে নিয়েছিল। রচিত গ্রল্থ : 'অনুপূর্বা”, 
'মরদমায়া', '“সায়ম, শ্যামা কাব্যপারামাতি”, 
'মরণীচিকা”, 'মরযীশখা, প্রভীতি। শেষবয়সে 'মযাক- 
বেথ, হ্যামলেট" “ও থেলো”, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা” 

করোছলেন। 1[৩,৫] 
যতশচ্্রন্গোহন ঠাকুর, মহারাজা বাহাদর (১৬.৫. 

১৮৩১ -১০.১,১৯০৮) কাঁলকাতা। হরকুমার। 
পাথুরয়াঘাটার খ্যাত জমিদার বংশে জল্ম। 'তাঁন 
পতৃবা প্রসন্নকুমারের বিপুল সম্পাত্তর আধকারণ 
হন। হিন্দু কলেজের পড়া শেষ করে স্বগৃহে 
ইংরেজ শিক্ষকের কাছে ইংরেজী ও পাণ্ডতের 
কাছে সংস্কৃত শেখেন। অঙ্প বয়স থেকেই নাটক 
রচনা করতেন। তাঁরই চেষ্টায় ও উৎসাহে এদেশে 
থিয়েটার এবং একতানবাদনের সন্রপাত হয়। মেয়ো 
হাসপাতাল, দাতব্য সভা প্রভঁততে এবং 'বধবাদের 
দৃঃখ দূর করবার জন্য তান বহু অর্থ দান করেন। 
তাঁর উৎসাহে 48500৩0 15599155 4১০৮ এদেশে 

প্রচালত হয়। তাঁর অনত্্রেরণায় কাব মধ্সূদন 
'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, রচনা করলে তান তা 
গনজবায়ে মাদ্রত করেন। তাঁর একট গ্রন্থসংগ্রহ 
গছল। 'ব্রটশ হীস্ডয়ান আ্সোসিয়েশনের সম্পাদক 
ও সভাপতি এবং বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভা, বড়লাটের 

২৯ 
[ ৪২৬ ] বতীল্পরলে।ছশ আঙার্জ 

বিদ্যালয়, যাদুঘর প্রভৃতির সদস্য ছিলেন। তাঁন 
ইংরেজণী, সংস্কৃত ও বাংলায় বহ প্রবন্ধ ও সঙ্গণ ₹ 
রচনা করেছেন। অজ্পবয়সে 'লাখিত কাব্য ও গ্গ- 
সঞ্কলন কক্লাইট্স্ অফ ফ্যাল্সি', পবদ্যাস্ন্দর" 
নাটক এবং স্তব ও সম্গীতের সঙ্কলন "গণশীতমালা' 
তাঁর সাহত্যকশীর্তির পাঁরচায়ক। [৩,৭,২৫. 
৯৬,১২৪] 

যতীন্দ্রমোহন বাগচশ (২৭.১১.১৮৭৮ - ১.২. 
১৯৪৮)। পৈতৃক 'নবাস বলাগড়--হুগলী। 
জমশেরপুর-নদীয়ায় জল্ম। হঁরিমোহন। ডাফ 
কলেজ থেকে ব.এ. পাশ করে 'বচারপাঁত সারদা- 

মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী ও জামদারীর সংপার- 
ল্টেশ্ডেন্ট পদে এবং কর কোম্পানী ও এফ. এন. 
গুপ্ত কোম্পানীতে কাজ করেন। অল্প বয়স থেকেই 
কবিতা 'িখতেন। “ভারতী, 'সাহত্য' প্রড়ীত 
পাল্রকায় কাঁবতা প্রকাশ করে প্রাসাঁদ্ধ লাভ করেন। 
রবান্দ্রোত্তর যুগের এই শাল্তমান কাব 'িছীদন 
'মানসী' ও “যমুনা” পান্রকার সম্পাদক 'ছিলেন। 
পরবতী কালে 'পূর্বাচল' মাঁসক পান্রকার সম্পাদক 
ও স্বত্বাঁধকারীও হয়োছলেন। রাঁচিত উল্লেখযোগ্য 
কাবাগ্রল্থ : 'লেখা', 'রেখা', “অপরাজিতা” “মহা- 
ভারত+*, 'কাব্যমালণ্ট', 'নাগকেশর", বন্ধুর দান', 
'জাগরণণ”, 'নীহারিকা” “পাঞচজন্য', “পথের সাথণ" 
প্রভীত। মৃত্যুর পর তাঁর কাঁবতা-সঞ্কলন 'কাব্য- 
মালণ' প্রকাশিত হয়। [৩,৫,৭,২৬] 

যতীন্দ্রমোহন মুখার্জী (১৯০৯ - ২.৬.১৯৬৬) 
বিকুমপুর-ঢাকা। ১৯১৯ খুশী, বি.এ. ও ১৯২১ 
খুখশ. আইন পাশ করে কিছুীদন ওকালাত করেন। 
সাংবাদকতার প্রাতি আকর্ষণে 'তাঁন আইন ব্যবসায় 
ছেড়ে ১৯২৪ খু. দেশবন্ধু চত্তরঞ্জনের 'ফরোয়াড” 
পন্লিকায় যোগ দেন। ১৯২৬ খুব. ফ্র প্রেস অফ 
ইশ্ডিয়ার সংবাদদাতা 'হসাবে 'দল্লশ যান। ১৯২৯ - 
১৯৩৩ খুশী. পর্যন্ত কাঁলিকাতার শলবাটি”" পাঁরিকার 
চীফ রিপোর্টার ছিলেন। তারপর ৪ বছর তানি 
আসোসিয়েটেড প্রেস রয়টার নামে নিউজ এজেল্সশতে 
কাজ করেন। ১৯৩৭ খু. অমৃতবাজার পাঁত্রকার 
চীফ [রিপোর্টার হয়ে আসেন এবং ১৯৬৪ খশ, 
থেকে মৃত্যুর ২ দন পূর্ব পর্যন্ত এই পন্তিকার 
সহকারী সম্পাদক পদে 'নযস্ত থাকেন। এককালে 
তান ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনোতিক রিপোর্টার 
1হসাবে পাঁরাঁচত 'ছিলেন। 'তাঁন যুস্তরাজ্য, ফ্রাল্স, 
জার্মানী ও জাপান ভ্রমণ করেছেন। ভারত-পাকিষ্তান 

সম্ঘর্ষের সময় রণক্ষেত্র সফর করেন । 'তাঁন কাঁল- 
কাতা প্রেস ক্লাবের সভাপাঁত ছিলেন। [১৬] 



তপন্দ্রমোহল রায় 

যতীশ্দ্রমোহন রায় ১৮৮২ 2- ২৮.১.,১৯৫৬১) 
গোয়ালন্দ-_ফাঁরদপুর। হারমোহন। রাজনোৌতিক 
কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করার জন্য রাজশাহী কলেজ 

থেকে বাঁহচ্কৃত হন। পরে এঁ কলেজ থেকে ১৯০৭ 
খু, ি.এ. পাশ করেন। পূর্ববঙ্গের বগুড়ায় 
1শক্ষকতা করবার সময় "গণমগ্গল, নামে সংগঠনের 
মাধ্যমে সাম্প্রদায়ক সম্প্রীতি ও 'শিক্ষার সম্প্রসারণে 
আত্মনিয়োগ করেন। বগুড়ায় ২ট হাই স্কুলও 
স্থাপন করোছিলেন। এইসময় তিনি বাঘা যতশনের 
সংস্পর্শে এসে বৈপ্লাবক কর্মতৎপরতায় যোগ 
দেন। বালেশ্বর যুদ্ধের পর অন্তরীণাবদ্ধ হন। 
অসহযোগ আন্দোলন ও লবণ সত্যাগ্রহের জন্য 
দেড় বছর এবং “ভারত-ছাড়' আন্দোলনে দুই বছর 
কারাদণ্ড ভোগ করেন। পরে দারদ্রু অনুন্নত জনের 
1হতকার্ষে ব্রতী হন। বঙ্গীয় ষুব সম্মেলন ও 
বিফুপুর বঙ্গীয় প্রাদোশক সম্মেলনের সভাপাঁতি 
ছিলেন। ফাঁরদপুর প্রাদোশক কংগ্রেসেও তাঁর 
গুরত্বপূর্ণ অংশ 'ছিল। [১০] 

যতশল্দ্রমোহন সিংহ (?- ১৩৪৪ ব.) ফাঁরদপুর 
পের্ববঞ্গ)। 'বাশিম্ট ওউপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার। 
রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রল্থ : 'উঁড়ষ্যার চিত্র” “সাকার 
ও 'নরাকার তত্বীবচার', “অনুপমা, “তপস্যা” 
'গল্পমাল্য”, “তোড়া” “সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা', 'সান্ধা 
প্রভীতি। [৩] 

যতীচ্দ্রমোহন সেনগদপ্ত (১৯৮৮৫ - ১৯৩৩) 
বরমা-চট্টগ্রাম। তা যাল্লামোহন চট্টগ্রামের 'বাশিষ্ট 
আইনজশীবী ও বঙ্গণয় ব্যবস্থাপক পাঁরষদের সদস্য 
ছিলেন। যতষ্দ্রমোহন ১৯০২ খুশী, প্রবোশকা 
পাশ করে ১৯০৪ খী, বিলাত যান। ১৯০৮ 
খু, কেম্বিজ থেকে বি.এ. পাশ করেন এবং ১৯০৯ 
খুশী, ব্যারিস্টার হন। এ বছরই নেলশ গ্রে নামে 
একজন ইংরেজ মাহলাকে বিবাহ করেন। ১৯১০ 
খুশী. কলিকাতা হাইকোর্টে যোগ দিয়ে ক্রমে বিখ্যাত 
আইনজশীবরূ্পে পাঁরগাঁণত হন। ১৯১৯২ খু, 
এবং ১৯২২ খু, টট্টগ্রামে প্রাদোশক রাষ্ট্রীয় 
সামাতর আঁধবেশনে অভ্যর্থনা সামাতর সভাপাঁতি 
ছিলেন। ১৯২১ খওখ, অসহযোগ আন্দোলনে যোগ 
গিয়ে ব্যারস্টারী ত্যাগ করেন। এই বছরই বর্মা 
অয়েল কোম্পানশ চেষ্রগ্রাম) ও আসাম বেঙ্গল 
রেলওয়ে ধর্মঘট পারিচালনা করে সস্মীক কারাদণ্ড 
ভোগ করেন। এই এ্রাতহাসিক শ্রমিক ধমর্ঘটই 
শ্রামক আন্দোলনের অন্যতম পথপ্রদর্শক । ধর্ম ঘিটপ- 
দের পরিবার প্রাতপালনের জন্য তিনি ৪০ হাজার 
টাকা ধণ করে দেশবাসণর কাছ থেকে 'দেশপ্রিয়' 
উপাধ পান। ১৯৩০ খুখ. ভারতবর্ষ থেকে রঙ্গা- 
দেশকে. বিচ্ছিন্ন করার প্রাতবাদে রেষ্গুনে বন্তৃতা 

[ ৪২৭ ] যতশল্দ্ুলেচন মন 

দেবার জন্য পুনরায় গ্রেপ্তার হন। ১৯২২- ২৩ 
থখটী. কংপ্রেস ওয়ার্কং কাঁমাটর সদস্য ছিলেন । 
এরপর দেশবন্ধুর স্বরাজ্য পাঁটণতে যোগ দেন। 
১৯২৩ খপ, চট্রুগ্রাম থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
পাঁরষদে 'নর্বাচত হন। পাঁচবার কলিকাতার 'মেয়র 
নির্বাচিত হয়েছিলেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর 
১৯২১৯ খু. পর্য্ত বঙ্গীয় প্রাদোশক রাম্ট্রীয় 
সামাতির সভাপাত 'ছিলেন। ৯৯২৮ খু, কাঁল- 
কাতা কংগ্রেস অধিবেশনে জওহরলাল নেহেরু, 
সুভাষচন্দ্র বস প্রমুখ ব্যান্তদের উত্থাপিত পূর্ণ 
স্বাধীনতা প্রস্তাবের পাশাপাশি গাক্ধশজশী, মাতি- 
লাল নেহরু প্রভাঁতর ওপনিবোশক স্বায়ত্তশাসনের 
প্রস্তাব রাখা হলে যতীন্দ্রমোহনের প্রচেষ্টায় 'ম্বিতীয় 
প্রস্তাবাট গৃহীত হয়। ২৬.১.১৯৩০ খু. কাঁল- 
কাতা কর্পোরেশন 'বাল্ডং-এ জাতীয় পতাকা উত্তো- 
লন করেছিলেন। ১৯৩১ খএশ. উত্তরবঙ্গের বন্যায়, 
১৯২৬ খত. কাঁলকাতায় ও ১৯৩১ খুগ. চট্টগ্রামের 
সাম্প্রদায়ক হাঙ্গামায় 'তনি সবর্প ভ্রাণকাষের 
পুরোভাগে ছিলেন। চিত্তরঞ্জন পাঁরচালিত “ফর- 
ওয়াড” পাত্রকার সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। নিজেও 
“আযাডভান্স' নামে একট ইংরেজী দৈনিক পাকা 
প্রকাশ করেন। জালয়ানওয়ালাবাগে আপাত্তকর 
বন্তুৃতার জন্য কারারুদ্ধ হন। কারামুন্তির পর গোল- 
টোবল বৈঠকে যোগদানের জন্য 'বিলাত যান। 
ফেরবার পথে ১৯৩২ খ:শ. জাহাজে গ্রেপ্তার হন। 

প্রথমে যারবেদা জেলে ও পরে দাঁজশীলং ও বাঁচতে 
তাঁকে বন্দী করে রাখা হয়। রাঁচিতেই মারা যান। 
[৩,৭,১০,২৫,২৬,১২৪] 

[মনু (১১.৪.১৮৯৫- ২০.৬, 
১৯৬৮) কালিকাতা। আত অজ্পবয়সে তান গিবপ্লবীী 
আন্দোলনের সঙ্গো যুন্ত হন এবং পি. 'মিত ও 
সতশশচন্দ্র বসুর প্রভাবে অনুশীলন সাঁমাতিতে যোগ 
দেন। তানি ও লাডলশমোহন মন ছাল্লাবস্থায় বে- 
আইনী যুগান্তর” (বিপ্লবীদের মুখপন্ত) পুন 
মীদ্রুত করে প্রকাশ করতে থাকেন। বাঘা যতাীনের 
নেতৃত্বে ভারত-জার্মান পাঁরকম্পনায় ০১৯১৫) 
তান অংশগ্রহণ করেন। ১৯১৩ খু, বিপ্লবীরা 
“বাধন ভারতে'র যে প্রতণক তৈরণ করেন তিনি 
সেই প্রতীকের পারিকল্পক ও উদ্ভাবক । বপ্লবশদের 

পরিচালনা করতেন । 

“লোচন িস্ীর কারখানা” নামে পরিচিত ছিল। 
১৯১৫ খুশী. বেঞ্গল ইাঞ্জনশয়ারিং কলেজে (শব- 
পুর) পড়ার সময় রডা কোম্পানীর অপহৃত 
(১৯৯১৪) দুটি পস্তল সহ' তান ধরা পড়ে কারা” 
রুদ্ধ হন। মোঁদনীপুর জেলে কারারম্ধে অবস্থায় 



যতীশ গ্যহ 

কর্তৃপক্ষের দূর্বযবহারের প্রাতবাদে এঁতিহাপিক 
অনশন ধর্মঘটে তিনি অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে 
অংশগ্রহণ করেন। ১৯২০ খখ. কারাম্াীন্তর পর 
বিভিন্ন সময়ে তাঁকে বহু বছর অন্তরণণ অবস্থায় 
কাটাতে হয়। পরে তিনি গান্ধীজীর অসহযোগ 
আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। বন্ধু ও অনুরাগণ 
মহলে তিনি 'লোচন' নামেই সমাধক পাঁরাঁচত 
ছিলেন। ব্যবহারিক জাবনে প্রখ্যাতনামা, লব্ধ- 
প্রাতিষ্ঠ কনসাল্টং হীঞ্জনীয়ার এবং আঁকিটেক্ট 
ছিলেন। [১৪৯] 

যতাঁশ গুহ (১৯০৫ ?-১৯৪৬?) ঢাকা। 
ঢাকায় শিক্ষালাভের পর কাঁলকাতায় এসে ১৯৩০ 
খী. এম.এ. ও ১৯৩১ খ্ডী. বি.এল, পাশ করে 
ছোট আদালতে ওকালাতি শুরু করেন। গস্ত 
বিশ্লবী দলের কার্মিরূপে এবং পরে ফরোয়ার্ড 
ব্লকের সঙ্গে যুস্ত ছিলেন। কলিকাতায় অন্তরীণ 
সুভাষচন্দ্র বসুর দেশত্যাগের ব্যাপারে সাহায্য 
করেন। ১৯৪২ খু. গ্রেপ্তার হন এবং 'দল্লশ 
লালকেল্লায় বন্দী থাকেন। বন্দীদশায় নির্মম অত্যা- 
চারের ফলে মারা যান। [&,১০১৪২] 

1১1 শাল্তিপুর। তাঁর উপাধ ছল 
[ি?। পূর্বে তাঁককি ছিলেন। হরিদাস 

ঠাকুরের সঙ্গে আলোচনা করে তের পথ ছেড়ে 
তান ভান্তর পথে আসেন এবং অদ্বৈত মহাপ্রভুর 
কাছে দীক্ষা নেন। তাঁর রচিত গ্রল্থ : এবলাপ- 
কুসমাঞজজলি,। [২] 

ঘদ;নজ্দন ২। 'বারেদ্দ্র-ঢাকুরং নামক প্রাচীন 
কুলাঁজ গ্রন্থের রচাঁয়তা । গ্রল্থাট আনুমানিক তন শ 
বছর আগের লেখা । এই গ্রন্থে বারেন্দ্রু কায়স্থ- 
সমাজের সিদ্ধ ও সাধ্য ঘরের অনেকটা ইতিহাস 
পাওয়া যায়। 1২] 

যদুনল্দন দাস। (১৫৩৭ 2-১৬০৮)। মাল- 
হাটঈ-নিবাসণ প্রাস্ধ পদকতর্। 
বৈষফবসমাজে “যদুনন্দন দাস ঠাকুর” নামে প্রাসদ্ধ। 
শ্রীনিবা আচার্ের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণণর মল্দ- 
শিষ্য ছিলেন। তিনি “কর্ণনন্দ' নামক এীতিহাসিক 
গ্রন্থ এবং গোবিন্দলশলামৃত' ও শবদক্ধমাধবের 
বাংলা পদ্যানবাদ করেন এবং আঁধকাংশ কাঁবতার 
ভঁিতায় 'যদুনাথ দাস' বলে আত্মপাঁরচয় 'দিয়েছেন। 
1২,২৬] 

যদনাথ দাপ। বৃরঙ্গা- শ্রীহষ্্। রত্গর্ভ। 'নত্যা- 
নঙ্দের পার্ধদ। একমান্র পদাবলশ ছাড়া তাঁর কাব্য- 
নাটকাদ গ্রল্ধের সম্ধান পাওয়া যায় না। কাঁথত 

[ ৪২৮ ] যদনাঙ্গ ভ্টাচার্য 

অনুমান করেন। মহাপ্রভু তাঁকে 'কবিচন্দ্র উপাধি 
দেন। বৃন্দাবন দাস ও কাঁবরাজ গোস্বামী নিত 
ণনজ গ্রন্থে তাঁকে 'কাবিচন্দ্রু বলে সম্মান দৌঁখয়ে- 
ছেন। [২] 

যদ;নাথথ পাল €(১৮৮২-১৯৪৭)। আইনজ্ঞ 
ছিলেন। আইন ব্যবসায় পাঁরত্যাগ করে তান বঙগ- 
ভঞ্গ-রোধ আন্দোলনে এবং 'বদেশী পণ্য বজর্নে 
আত্মনিয়োগ করেন। ফরিদপুরের বিখ্যাত নেতা 
আম্বকা মজুমদারের অনুগামী 'ছলেন। বহবার 
কারাবরণ করেন। জেলা কংগ্রেসের সভাপাঁত 'ছিলেন। 
তান একটি ব্যাঞ্কের প্রাতজ্ঞাতা। [১০] 

যদ;নাথ ভ্টীচার্য বা যদ,ভষ্ট্ (১৮৪০ - ১৮৮৩) 
[বিফুৃপুর--বাঁকুড়া। মধুসূদন । তা ছিলেন এ 
অণ্চলের প্রাসম্ধ সঞ্গীতজ্ঞ ও সেতার, সুরবাহার 
প্রভীতি যল্বাদক শিল্পী । 'িতার কাছে প্রথমে 
সেতার, সন্রবাহার ও পাখোয়াজ শেখেন। বদর 

জন্মকালে রামশঙ্কর ৮০ বছরের বৃদ্ধ। যদুর 
সুমধুর কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে বৃদ্ধ আচার্য রাম- 
শঙ্কর তাঁকে গান শেখাতে থাকেন। পড়াশুনায় 
আগ্রহ ছিল না। রামশঙ্করের মৃত্যুর সময় যদুর 
বয়স ১৩ বছর। আচার্ষের মৃত্যুর দুই বছর পর গান 
শেখার জন্য গৃহত্যাগ করে কলিকাতায় আসেন। 
শুধু গান শেখা নয়, জীবনধারণের জন্য পাচকের 
কাজ পর্যন্ত করে তৎকালশন খ্যাত 'শিজ্পশ গঞ্গা- 
নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পাঁরচিত হন। গরু 

গঙ্গানারায়ণ তাঁকে গান শেখানো ছাড়াও বাঁড়তে 
আশ্রয় দেন। তাঁর শিক্ষাধীনে তান খান্ডারবাণধ 
ধুপদ গশখতে থাকেন। কয়েকবছর, এখানে থেকে 
পশ্চিমা্লে চলে যান। নানা গুণীর কাছে শিখে 
নানা সভায় সঙ্গীত পাঁরবেশন করেন। এইভাবে 
নানা ঘরানার কলা আয়ত্ত করে কলিকাতায় ফেরেন। 
তাঁর গানে যেমন ছিল বৈচিত্র্য, তেমনই ছল 
সৌন্দর্য। পশ্চিমী চালে ধ্রুপদ যেমন গাইতেন, 
তেমনই গাইতেন স্বরাঁচত বাংলা ধ্ুপদ। বাংলায় 

ছিলেন এবং তিনিই বাঁষ্কমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম: 
সঙ্গীতের প্রথম সুর-সংযোজক। ব্রাহ্মসমাজ মাঁন্দরেও 
গান গেয়েছেন। ত্রিপুরার মহারাজার দরবারের 
গায়ক ছিলেন। তাঁর বহু শষ্য পরবর্তী জীবনে 
বিখ্যাত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ িখেছেন--“তাঁর 
রচিত গানের মধ্যে যে বিশিস্টতা ছিল তা অন্য 
কোন 'হন্দৃস্থানী গানে পাওয়া যায় না। বদুভট্ের 
মত সঙ্গীত-ভাবুক আধ্ীনক ভারতে আর কেউ 
জল্মেছেন কিনা সন্দেহ” । যদুভট অসাধারণ শ্রবীঘি- 
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ধর ছিলেন। তাঁর জীবনের ঘটনা এখন কিংবদন্তীতে 
পাঁরণত। তাঁর রাঁচত বাংলা ও 'হন্দী গানগাল 
“সঙ্গত মঞ্জরণ” গ্রন্থে এবং কয়েকটি গানের পাঁরচয় 
রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবফ্পুর" গ্রন্থে প্রকা- 
শত হয়েছে। [৩,৪৩১৯১০৬] 

যদুনাথ মজুমদার, রায়বাহাদূর (৭.৭.১২৬৬ 
ব.-2)। পৈতৃক বাসস্থান লোহাগড়া যশোহর। 
ধদবতীয় স্থান আঁধকার করে এম.এ. পাশ করেন। 
কিছাাঁদন শিক্ষকতা করেন এবং যোগেন্দ্রনাথ শিরো- 
নাঁণর সঙ্গে "ইউনাইটেড হীণ্ডিয়া” নামে একাঁট 
ইংরেজী সাপ্তাঁহক সংবাদপত্র প্রকাশ ও সম্পাদনা 
করতে থাকেন। এরপর পর্ীবিউন' পান্রকার সম্পাদক 
হয়ে লাহোরে যান। সেখান থেকে নেপাল রাজ- 
দরবার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ নিয়ে নেপাল 
যান। কিন্তু নেপালের রাজনশীতিক 'বিভ্রাটের জন্য 
নেপাল ছেড়ে 'তাঁন কাশ্মীরের রাজস্ব 'বভাগের 
সেক্রেটারীর চাকার নেন। এই সময় প্রথম বিভাগে 
বিএল. পাশ করে যশোহর জেলায় ওকালতণ 
ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। যশোহরের সবপ্রধান উকিল 
ছিলেন। ১৮৮১৯১-৯০ খী, যশোহরে নীলকর 
সাহেবদের অত্যাচার শুরু হলে 'তাঁন 'নপশীড়ত 
নশলচাষীদের পক্ষাবলম্বন করে মাগুরা ও ঝিনাইদহ 
মহকুমা থেকে নীলের চাষ বন্ধ করতে সমর্থ হন। 
হন্দুধর্ম ও হন্দুশাস্লালোচনার জন্য পহন্দু- 
পন্লিকা' নামে একটি মাসিক পন্রিকা প্রকাশ করেন। 
ইংরেজণ, বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী, উর্দু, গৃরখা, 
গুরুমখণ, ওাঁড়য়া প্রভাতি ভাষায় অসাধারণ দখল 
ছল। বল্ধূ অক্ষয়কুমার মিত্রের সঙ্গে একযোগে 
'সম্মিলনী ইন্ুস্টাটউশন, নামে একটি এন্ট্রাল্স 
স্কুল, যশোহরে ব্রহ্মচারী আশ্রম' এবং একাঁট মনদ্রা- 
যন্ ও বৃহৎ পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠা করেন। যশোহর 
মিউনিিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁর রাঁচত 
গ্রন্থগ্ীলর মধ্যে আঁমত্বের প্রসার এবং শ্রেয় ও 
প্রেয় উল্লেখযোগ্য । অপরাদকে তাঁর রাঁচত 'শা্ডিল্য 
সনের" ইংরেজ”? টাকাগ্রন্থ পাশ্চাত্য পাঁশ্ডিত-সমাজে 
সমাদর লাভ করে। [২০,২৫,২৬,৪৬] 

যদুনাথ আুখোপাধ্যায়, ডা. (২৭.৫.১২৪৬ - 
১২.১২,.১৩০০ ব.) গারবপুর- নদীয়া । কাঁলদাস। 
শাক্তিপুরে জল্ম। গ্রামের পাঠশালা ও মোল্তাবীর 

কুঠিয়ালদের স্কুলে শিক্ষা শেষ করে 'তাঁন কৃফনগর 
কলেজে পড়তে যান। তখন এ কলেজের অধাক্ষ 
[ছিলেন উমেশচন্দ্র দত্ত এবং শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন 
রামতনু লাহিড়ী। জুনিয়র স্কলারাশপ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হয়ে মোঁডক্যাল কলেজে ভার্ত হন এবং 
১৮৬৬ খ:খ, প্রত্যেক বিভাগেই প্রথম হয়ে সেখান- 
কার পড়া শেষ করেন। ধাল্লীবিদ্যায় বিশেষ আধকার 

[ ৪২৯ ] যদংনাখ সরকার 

ছিল৷ তাঁর প্রথম কমক্ষেন্র রানাঘাট। এখানে থাকা 

করেন। ১২৭৬ ব. চুশ্চুড়া যান। সেখানে ভূদেব 
মুখোপাধ্যায় মারফত অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বাঁকমচন্দ্র, 
রামগাঁত ন্যায়রত্ব প্রমুখ মনীষীদের সম্গো পারাঁচত 
হন। 'ীনয়মিত সংস্কৃতের চর্চা করতেন। চুপচুড়া 
নর্মযাল স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য 'উাদ্ভদ 
গবচার' গ্রন্থ রচনা করেন। "শরীর পালন' তাঁর আর 
একটি গ্রন্থ । রানাঘাট থেকে দিছুকাল চিকিৎসা- 
বিষয়ক প্রথম মাসিক পান্রকা “চাঁকৎসা দর্পণ" ও 
কাঁলকাতায় এসে “ইন্ডিয়ান এম্পায়ার' ইংরেজগ 
সাপ্তাঁহক প্রকাশ করেন। এচঁকিৎসা কক্পদ্রুম' নামে 
একট বৃহৎ গ্রল্থ রচনার চেষ্টা করোছলেন। অশ্গপ-. 
ণশাক্ষত চাকৎসকদের জন্য তন থণ্ডে “দরল জবর 
চাকৎসা' গ্রল্থ রচনা করেন। বালকদের স্বাস্থ্য 
চর্চায় উৎসাহত করবার জন্য প্রতি বছর & শত 
টাকা দিতেন। রাঁচিত অন্যান্য গ্রল্থ : পল্লীগ্রাম” 
“মেয়েদের নশীতাঁশিক্ষা”, 'সরল রোগ নির্ণয় ও 'সরল 
ভেষজ প্রকাশ' । শেষোল্ত গ্রন্থ দুশট শেষ করে যেতে 
পারেন নি। [২০,২৫,২৬] 

ঘদযনাথ সরকার, স্যার (১০.১২.১৮৭০ - 
১৯৫৮) করচমারিয়া-রাজশাহী। রাজকুমার । 
জামদার পারবারে জল্ম। ১৮৯১ খএখ. প্রেসিডেন্সী 
কলেজ থেকে ইংরেজ ও ইতিহাসে অনার্সসহ 
বি.এ. এবং ১৮৯২ খএ. ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম 
শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম.এ. পাশ করেন। ১৮৯৭ 
খু. প্রেমচাদ-রায়চাদ বাত পান। ১৮৯৮ খপ, 
প্রোসডেল্সী কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৮৯৯ 
খুখ. পাটনা কলেজে বদলন হয়ে ১৯২৬ খুশি, পর্যন্ত 
সেখানে ছিলেন । মধ্যে কিছুকাল ১৯১৭ - ১৯ খু, 
কাশশ শৃহন্দু 'বশবাবদ্যালয়ে ইতিহাসে অধ্যাপনা 
করেন। অধ্যাপক জশবনের বেশশর ভাগ সময় কাটে 
পাটনা ও কটকে। ১৯১৯ - ২৩ থী, কটক কলেজের 
অধ্যাপক ছিলেন। ৪ আগস্ট ১৯২৬ খুগ. কাঁল- 
কাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হন। কাঁল- 
কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ত'নিই প্রথম অধ্যাপক ভাইস- 
চ্যান্সেলর । ইংরেজী সাহত্যে এম.এ. পাশ করলেও 
ইতিহাসে অসাধারণ জ্ঞান 'ছিল। ১৯শ শতাব্দীর 
সচনায় তাঁকে ইতিহাস-চর্চায় অনুপ্রেরণা জৃগিয়ে- 
ছিলেন ভগিনী নিবৌদতা । তিনি এ্রীতহাপসিক গবে- 
ষণা-গ্রল্থ রচনার জন্য বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত 
ছাড়া উর্দু, ফারসী, মারাঠী ও আরও কয়েকাট 
ভাষা 'শিখোছলেন। ১৯০১ খখ. তাঁর প্রথম গ্রম্থ 
ইন্ডিয়া অফ ওরঞ্গজেব' প্রকাশিত হলে নিবেদিতা 
প্রশংসা করেন। পাচি খণ্ডে সমাপ্ত পহস্ট্রি অফ 
ওরঞ্গজেব' তাঁর স্মরণীয় গ্রম্থ। এীতহাসিক গবেষণা 
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ছাড়াও যদুনাথ লাহত্যক্ষেত্রে একজন ববাশিষ্ট 
সমালোচক এবং রবান্দ্র-সাহত্যের একজন সমঝদার 
পাঠক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাবার 
আগেই যদুনাথ কাবর রচনার ইংরেজী অনুবাদ 
করে পাশ্চাত্য জগতের কাছে তাঁর পারচয় তুলে 
ধরেন। ১৯২৩ খুখ. রয়্যাল এশয়াটিক সোসাইটির 
সম্মানত সদস্য হন। তাঁর প্রকাঁশত গ্রন্থের 
সংখ্যা ২৫। সম্পাঁদত গ্রন্থের সংখ্যা ১২। রচিত 
অন্যান্য গ্রল্থ : শদ ফল অফ 'দি মুঘল এম্পায়ার” 
“শবাজ' (বাংলা), পমালটার 'হাস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া 
“দ রানী অফ ঝাল্সী”, 'ফেমাস ব্যাটেল্স্ অফ 
ইণ্ডয়ান হিস্ট্রি, 'ক্োনোলজীী অফ হীশ্ডিয়ান 
হাস্ট্রি। মৃত্যুর আগে সংগৃহীত দালল ও দমষ্প্রাপ্য 
পাঁথগ্যীলর সম্পাদনা করবার চেস্টা করোছলেন। 
ভারতবর্ষে হীতহাস রচনায় বৈজ্ঞাঁনক পদ্ধাততে 
'গাবেষণার 'তানই পাঁথকৃৎ। এই কারণে দেশবাসী 
তাঁকে “আচার্য হিসাবে বরণ করেছিলেন। মৃত্যুর 
পর তাঁর সংগৃহীত গ্রন্থ ও পাণ্ডুলাপ জাতীয় 
গ্রন্থাগারে দান করা হয়। £৩,৭,১৬,২৫,২৬,১২৪] 

যদুনাথ , মহামহোপাধ্যায় (১২৪৮- 
৯৩১৯ ব.) সাতগাছয়া_হুগলী। রামমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় । নবদ্বীপে মাতুলালয়ে জন্ম এবং 
সেখানেই প্রাথামক 'শিক্ষালাভের পর ব্যাকরণ, কাব্য, 
অলঙ্কারশাস্তাদি অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করে পাকাটোলের 
অধ্যাপক বিখ্যাত নৈয়ায়িক প্রসল্বচন্দ্র তকরত্ের 
নিকট সমগ্র ন্যায়শাস্ত্ অধ্যয়ন করেন ও “সার্বভৌম, 
উপাধি পান। তারপর স্বগৃহে টোল খুলে অধ্যাপনা 
আরম্ভ করেন। নবদ্বীপের জন্য 'নার্দস্ট তিনাঁট 
রাজকীয় অধ্যাপকব্া্তর প্রধানাঁট মোঁসক ১০০ 
টাকা) তান প্রাপ্ত হন। নবম্বীপের প্রধান অধ্যাপক 
রামকৃষ্ণ তর্কপিণ্টাননের মৃত্যুর পর 'কিছাঁদনের জন্য 
তান এ পদেও 'নিষুস্ত হয়েছিলেন। তাঁর ছান্রদের . 
মধ্যে দতাশচন্দ্রু আচার্য, 'মাঁথলাবাসী চন্দ্রশেখর 
ঝাঁ এবং বৃন্দাবনধাসন দামোদরলাল শাস্ত্রী গোস্বামীর 
নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আত্মতত্ববিবেকের “আত্ম- 
তত্বীববেকাবিবূতি, নামে টিস্পনশ এবং "চন্তামাঁণ 
গ্রন্থের 'টিস্পনগ তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা । ১৯০৭ 
খু, তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। 
নবদ্বীপধামে মৃত্যু॥ [১৩০] 

যদভ্। দ্র. যদুনাথ ভীচার্য। 
ঘদুলাল মাল্লক (২৯.৪.১৮৪৪ - $.২.১৮৯১৪) 

ারথ্যারয়াঘাটা-_কাঁলকাতা । মাঁতলাল। প্রথমে ওর- 
য়েন্টাল সোৌমনার ও পরে ১৮৬১৯ খুশি, শহন্দু 
স্কুল থেকে কাতিত্বের সম্গে এম্ট্রান্স পাশ করে 
প্রোসডেল্নী কলেজে 'ব.এ- পর্যন্ত পড়েন। িছু- 
দন আইন পড়োছলেন। ব্রিটিশ হইীশ্ডিম্নান অযাসো- 

[8৩০ ] মাত্রামোহন সে 

1সয়েশনের সদস্য [হসাবে, অনারারি ম্যাঁজস্ট্রে- 
রূপে এবং ১৮৭৩ -৮৫ খন্রী, পর্যন্ত কিকাত: 
মিউনাসপ্যালাটর কমিশনার প্রভৃতি পদে থাকা 
কালে উচ্চপদে আসীন সরকারী কর্মচারীদের 
কঠোর সমালোচনার জন্য কাঁলকাতা মউীনাঁস- 
প্যালাটির চেয়ারম্যান স্যার হেনার হ্যাঁরসন তাঁকে 
শদ ফাইাটং কক নাম 'দয়ৌছলেন। এইসময় ?তাঁন 

বিষয়ে তুমুল আন্দোলন করেন। ১৯৮৭৯ খ্ী. 
সুবর্ণবাঁণক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত পণপ্রথা রহিত 
করার চেম্টা করেন। দানশীল এবং শিক্ষার ব্যাপারে 
উৎসাহশ ছিলেন! আর্ক বিপর্যয়ের ফলে গাঁর- 
য়েপ্টাল সোৌমনারী উঠে যাবার উপক্রম হলে প্রচুর 
অর্থ দান করেন এবং দাঁরদ্রু ছান্রদের সাহায্যার্থে 
একাঁট অবৈতাঁনক বিভাগ প্রবর্তন করে ১৫০ট 
ছান্রের বিনা ব্যয়ে পড়বার উপযোগী অর্থের সংস্থান 

করে দেন। এছাড়াও হিন্দ, স্কুল, ডাফ সাহেবের 
স্কুল প্রভৃতিতে একাধিক বাঁত্তর ব্যবস্থা করেছেন। 
তানি নিয়ামতভাবে দারদ্র ছাত্রদের জন্য অর্থসাহায্য 

করতেন। 1৫৯৮] 
ঘশোরাজ খান (১৫শ শতাব্দী)। অনুমিত হয় 

তান বাঙলার সুলতান হুসেন শাহের দরবারে 
চাকার করতেন। অনেকের মতে 'তাঁনই সর্বপ্রথম 
ব্রজব্ীলতে রাধাকৃফলীলা-বিষয়ক পদ রচনা করেন। 
তাঁর রচিত কীর্তন ভন্তপমাজে সমাদৃত । [৩,২৬] 

যানামোহন সেন (১৮৫০ - ২.১১.১৯১৯) বরমা 
_ট্টগ্রাম। ন্রাহরাম। দেশীপ্রয় যতীন্দ্রমোহন তাঁর 
পুন্ন। ১২ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ হলে গৃহ- 
ঠশক্ষকতা করে নিজের পড়াশুনা চালান। পরে 
কাঁলকাতায় এসে কলেজে ভার্ত হন এবং এফ.এ., 
ব.এ. ও 'ব.এল. পাশ করে চট্টগ্রামে গিয়ে ওকালাতি 
শুরু করেন। ওকালাতর মাধ্যমে রাজনীতিক্ষেত্রে 
আসেন। বাঙলার 'বাঁভল্ল অণ্চলে সভা-সাঁমাতিতে 
যোগদান করে সুবন্তারূপে পারিচিত হন। রাউলাট 
বলের বিরুদ্ধে তান জনমত গঠন করেন। ১৯১৯ 
খুশী, ময়মনাসংহে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাম্দ্রণয় 
সম্মেলনের আভভাষণেও তাঁর চরমপল্থী ব্াজ- 

নৌতক আভমতের পাঁরচয় পাওয়া যায়। ১৯৮৯৮ 
খু, তিনি বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য হন। বাংলা 
সাহিত্যের প্রাতিও অনুরাগন ছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে 
বষ্গীয় প্রাদোশক সাহতা সম্মেলন চট্টগ্রামে আহত 

আ্যসোসয়েশন-এর অন্যতম কর্ণধার 'ছিলেন। তাঁর 

প্রদত্ত জমিতে প্রাত্ঠানের ষে ভবন 'নার্মত হয়, 
১৯২০ খুশ., তার নামকরণ হয় 'যান্লামোহন সেন 



ধাদবেল্ছনাথ পাঁজা 

হল”। তান চট্টগ্রাম শহরে একাঁট এবং নিজ গ্রামে 
একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। গ্রামে 
একাঁট মধ্য-ইংরেজ বালিকা বিদ্যালয় এবং দাতব্য 
চিকিংসালয়ও প্রাতিষ্ঠা করোছলেন। তাছাড়া 'তাঁন 
গ্রামের রাস্তাঘাট সংস্কারের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় 
করেন। [১০,২৬৫] 

যাদবেন্দ্ুনাথ পাঁজা (১৮৮৬ - ১৯৬১) বর্ধমান। 
আইন ব্যবসায় করতেন । মহাত্মা গান্ধীর আহবানে 
সর্বস্ব ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন 
এবং দেশের কাজে বহুবার কারাবরণ করেন। দীর্ঘ 
২০ বছর বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের সভাপাঁত 'ছলেন। 
অবিভন্ত বাঙলার আইন পাঁরষদেরও 'তাঁন সদস্য 
ছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর রাজ্য মন্ল্রিসভায় 
মোগ দেন । মৃত্যুকালে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপাঁতি- 
পদে আসীন ছিলেন॥ 1১০] 

যাদবেশ্বর তকরজ, মহাসহোপাধ্যায় (২২.১২. 
১২৫৬ -৭.৬,১৩৩১ ব.) ইটাকুমারী- রংপুর । 
আনন্দেশ্বর ভট্রাচার্য। কাশীতে কৈলাসচন্দ্র শিরো- 
মণির কাছে ন্যায় ও বৈশোষক দর্শন অধ্যয়ন করে 
“তকররত্র' উপাধি লাভ করেন। পরে বিশুদ্ধানন্দ 
স্বামীর কাছে যোগ ও বেদান্ত দর্শন অধ্যয়ন করেন। 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা- 
সূত্রে অধ্যাপক 'গ্রীফথুস্ সাহেবের সঙ্গে তাঁর 
বন্ধূত্ব হয়। তান প্রাচ্য ভাষাতত্ববিদ্ গ্রীয়ারসনকে 
লঙ্ঠীয়স্টিক সার্ভে অফ হীণ্ডয়া' গ্রল্থ রচনায় 
সাহায্য করেন। রংপুর হাই স্কুলের পাঁণ্ডিত এবং 
পরে কলেজ স্থাঁপত হলে এঁ কলেজের অধ্যাপক 
হন। িল্তু কলেজাট উঠে গেলে শ্রীঅরাবিন্দের পিতা 
কফধন ঘোমের উদ্যোগে চতুষ্পাঈ স্থাপন করে 
অধ্যাপনা শুরু করেন। সর্বশাস্তে সমান পারদর্শী 
ছিলেন ব'লে নবদ্বীপের বিবুধজননী সভা 
তাঁকে 'পাণ্ডিতরাজ”, বারাণসীধামের পাণ্ডিতমণ্ডলী 
“কাবিসম্্াট', কাশী ভারতধর্মমহামন্ডল 'পশ্ডিত- 
কেশরন' এবং সরকার 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধ দেন 
(১৯০৫)। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগদান করে 
প্রকাশ্য সভায় তিনি প্রাতবাদ করেন। এইজন্য রাজ- 
পুরুষেরা তাঁকে “পলিটিক্যাল পণ্ডিত” আখ্যা দেন। 
তাঁর মতে সমদৃদ্রযাব্া শাস্ত্রাবর্দ্ধ নয়। বাল্য- 
বিবাহ ও গান্ধর্ব-বিবাহ বিষয়েও তাঁর মত উদার 
ছিল । তাঁর: উদ্যোগে রংপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য পাঁর- 
ষদের একটি শাখা স্থাঁপিত' হয় এবং তিনি তার 
সভাপাঁত ছিলেন । বগুড়া শহরে উত্তরবঞ্গ সাহত্য 
সম্মলনে সভাপাঁতি এবং প্রবাসী বহ্গ সাহিত্য 
সাম্মলনে দর্শনশাখার সভার্পাত নির্বাচিত হয়ে- 
ছিলেন। বাংলা মাসিক পন্রাদতে গবেষণামূলক 
প্রবন্ধ 'লিখতেন। তাঁর রাঁচত প্রন্থ : সংস্কৃত ভাষায় 

] ৪৩২১ ] ধাঁমনীভূষণ রাক্গ 

_সিভদ্রাহরণম, চন্দ্রদ'তম্, 'প্রশান্তকুসমমমূত 
শশবস্তোন্রমৃণ, 'রক্রকোষকাব্যমৃ', 'অশ্রাবসজনম্, 
'রাজ্যাভিষেককাব্যম্, ইত্যাঁদ; বাংলা ভাষায়-- 
“দ্রোপদীকাব্য', 'অশোক' (উপন্যাস), এবলাতশ 
বিচার" ও 'আঁম একাঁট অবতার' (নকশা) ইত্যাদ। 
1২৬,২৬,১৩০] 

যাদমাঁণ। ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪ খু. গ্রেট 
ন্যাশনাল 1থয়েটার “সতী ি কলাঞ্কনণ' নাটকাঁট 
আভনয় করার আগে যাদুমাঁণসহ কার্দাম্বনী, ক্ষেত 
মাঁণ, হারদাসী, রাজকুমারণ নামে পাঁচজন আভনেত্রস 
সংগ্রহ করে। তার আগে পুরুষরাই স্তশলোকের 
পার্ট করত। উন্ত আভনেত্রদের মধ্যে যাদুমপিই 
আঁধক জনাপ্রয়তা অজন করোছিলেন। তাঁর “ভারত- 
সঙ্গত' গানটি খুবই প্রশংসিত হয়েছিল। [89] 
যাঁমনশকাম্ত কামলা (১৯২০ - ২২.৯,১৯৪২) 

তাজপুর- মোদননপুর । দুগীপ্রসাদ। ১৯৯৩২ খওখ, 
'নোন্টযাক্স' বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেন। 'ভারত- 
ছাড়' আন্দোলনে তিনি সারষাবোঁড়য়াতে পাাঁলসের 
গুঁলতে আহত হয়ে মারা যান। 18২] 

যাঁমননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (9.১.১৮৬৯ - ২৯, 
১২.১৯২১) কেওটখাল--ঢাকা। কাঁলকাতা মৃক- 
বাধর গবদ্যালয়ের সঃপ্রীসম্ধ গশক্ষক। এফ.এ. পাশ 
করে ভাগ্যের অন্বেষণে কাঁলকাতায় আসেন । এখানে 
ণগরীন্দ্রনাথ ভোঁসের অর্থানুকূল্যে মৃক-বাঁধরদের 
জন্য গিশেষ খ্রোনং নিতে বোম্বাই ও পরে গবলাত 
যান। আমোরকার গেলোডেট কলেজ থেকেও তান 
শক্ষা গ্রহণ করেন । দেশে ফিরে শিক্ষাবদ উমেশ- 
চন্দ্র দত্ত ও শ্রীনাথ সিংহ প্রাতাষ্ঠিত (৯৮১৯৩) মূক- 
বাঁধর 'বদ্যালয়াটিকে 'তাঁন তাঁর সাংগঠাঁনক শান্ত ও 
[শিক্ষকতার গুণে ভারতের মধ্যে একি শ্রেষ্ঠ প্রাতি- 
টানে পাঁরণত করেন। এদেশে বাঁধর-শিক্ষাক্ষেত্ে 
তিনি “ওরাল মেথড'-এর পরবর্তি । মৃক-বাঁধর ছান্র- 
দের ছাবর সাহায্যে শিক্ষাদানের গুরুত্ব উপলব্ধি 
করে শিল্পী মোহিনীমোহন মজুমদারকে তিনি এই 
প্রাতজ্ঞানে নিষুন্ত করেছিলেন। 1৬,৯০৬] 

যাঁমনশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৭৬ - ১৯৫৩) 
বড়বাজার-_কাঁলকাতা। জ্যোতিঃপ্রকাশ। কলিকাতা 
আর্ট স্কুলের ছাত্র যামিনীপ্রকাশ তৈলচিন্র-শিল্পশ 
[হসাবে খ্যাতি অজর্ন করেন। পাশ্চাতা 'চন্রকলার 
আদর্শে ও রখীতিতে আঁঙ্কত তাঁর শচন্রগুঁলি ভারতের 
[বিভিন্ন স্থানে পুরস্কৃত হয়েছে৷ চিন্র-সমালোচক 
1হসাবেও খ্যাত ছিলেন। 1৩,২৬] 

যাঁঅনশভূঘণ রায় ৫১৮৭১ -১১৯.৮১৯২৬) 
পয়োগ্রাম- খুলনা । পন্জানন রায় কাঁবচিন্তামাণ। 
১৪ বছর বয়সে ভবানগপুর সাউথ স.বার্কন স্কুল 
থেকে প্রবেশিকা ও সংগ্কৃত কলেজ থেকে বি.এ. 



ঘাঁসিনী রায় 

পাশ করে একই সঙ্গে এম.এ. এবং কলিকাতা 
মেডিক্যাল কলেজে ডান্তারশ পড়তে থাকেন। এইসময় 
তিনি পিতার কাছে আক্মবেদও পড়তেন। যথা- 
সময়ে এম.এ. মেডেল সহ) এবং এম.বি. পাশ 
করেন। কিল্তু ডান্তারী চিকিৎসায় প্রবৃত্ত না হয়ে 
কালকাতার বিখ্যাত কাবরাজ মহামহোপাধ্যায় বিজয়- 
রত্স সেনের কাছে আয়বেদ শিক্ষা শেষ করে বগলা 
মারোয়াড়শ হাসপাতালের কাবরাজ হন । অজ্পাঁদনেই 
কবিরাজ চিকিৎসার নৈপুণ্যে প্রচুর যশ ও অর্থ 
উপার্জন করেন। প্রাচ্চ ও পাশ্চাত্য চিকিৎসাবদ্যা 
শিক্ষা দেবার জন্য মনোমোহন পাঁড়ের দান-করা 
জমিতে একি আয়ুর্বেদ কলেজ প্রাতিষ্ঠার জন্য [তান 
গৃহনির্মাণে ব্রতী হন। কিন্তু আরব্ধ কাজের শেষ 
দেখে যেতে পারেন নি। মৃত্যুর একাঁদন আগে উন্ত 
কলেজের জন্য ২ লক্ষ টাকা দান করেন । বতমানে 
এই কলেজের নাম 'যাঁমনীভূষণ অষ্টাঞ্গ আয়ুবেদ 
[বিদ্যালয় ও আয়ুবে্দীয় আরোগ্যশালা। 1[&5 
২৫১২৬] 

যাঁমনী রায় (১০.৪.১৮৮৭/৮৮ - ২৪.৪. 
১৯৭২) বোলয়াতোড়-_বাঁকুড়া। রামতারণ। বাল্যে 
বেশীর ভাগ সময় নিজ গ্রামা্টলের মাটির মার্ত- 
শিজ্পশদের সঙ্গে কাটাতেন। এইভাবেই তাঁর শিজ্পী 
জীবনের সত্রপাত। ১৯০৩ খু. কলিকাতার আট 
স্কুলে বের্মানে কলেজ) ভার্ত হন। ১৯১৮/১৯ 
খুশী, থেকে হীশ্ডিয়ান আকাডোম অফ আর্টের 
পন্রিকায় তাঁর ছাব প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৩৪ 
খুশী. তাঁর ছবি সর্বভারতায় প্রদর্শনখতে ভাইসরয়ের 
স্বর্ণপদক লাভ করে। ভারতশয় চন্রকলায় তাঁর 

স্বকীয়তা 'ননজস্ব বোশিষ্ট্যে উদ্জবল। 'বদেশশ 

গুশ-সংবালিত। ১৯৫৫ খু, তান “পদ্মভূষণ, 
উপাধি-ভূঁষত হন। বহুবার 'বদেশ ভ্রমণের আমল্ণ 
পেয়েও দেশ ছেড়ে কোথাও যান 'নি। তানি আর্ট 
স্কুলে গিলার্শী সাহেবের কাছে পাশ্চাত্য রীতির 
অঞ্কন-পদ্ধাত ও তেলরং-এ আঁকায় অভ্যস্ত হলেও 
পরবত্শ জাঁবনে জলরং-এ নিজস্ব স্টাইল সৃস্টি 
করতে সক্ষম হন। কলেজ থেকে বেরোবার পর 
তাঁকে 'বাভন্ন স্থানে 'বাভল্ন রকমের কাজ করতে 

মনে রেখাপাত করে। ৩৪ বছর বয়সে পাশ্চাত্য 
রাঁতি আশ করে নিজের চিন্তাধারা অনুসারে পথ 
তৈরী করতে থাকেন। বাঁধা-ধরা পথ ছেড়ে এই 

[ ৪৩২ ] যোগচ্দুনাথ সমাদ্দার 

নিঃসঙ্গ যাত্রাই তাঁকে পূর্ণ তায় পেশছে দেয় । সমত 
কাগজ ছেড়ে অসমতল বুনটের প্যাটার্ন সংবাঁলত 
ক্যানভাস তিনি ব্যবহার করতে থাকেন। তাঁব 
তুলিতে রাধাকৃফ ও যাঁশুর মতই সরলতায় ফুটে 
উঠত গ্রাম্য চাষী, কামার, কুমোর, সাঁওতাল, ফাঁকন, 
বৈষব প্রভৃতি প্রাতিটি ছবি। [১৬] 

যাঁমনণ সেন, ডা. 0১৮৭১ - ৯৯৩২) বাসণ্ড। 
-বাঁরশাল। চণ্ডীচরণ। আই.এম'এস. উপাাঁধিপ্রাপ্তা 
এই মাঁহলা ডান্তার 'বলাতের “সোসাইটি অফ 
সাজজন্স্ আ্যান্ড 'ফিজীসয়ান্স'-এর ফেলো ছিলেন। 
কাব কামনণ রায় তাঁর ভাঁগনশ। [১৭] 

যুধিষ্ঠির জানা (?- ২৯.৯১.১৯৪২) সমুলিয়া 
-মোদনীপুর। ইন্দ্র। “ভারত-ছাড়” আন্দোলনে 
ভগবানপুর পুীলস স্টেশন আক্রমণকালে পুলিসের 
গুঁলতে আহত হয়ে এ দিনই মারা যান। 1৪২] 

যোগানম্দ, স্বামী (?-৭.৩.১৯৫২) কাঁল- 
কাতা। ভগবতশ্চরণ ঘোষ % ১৯২০ খু. ব.এ. পাশ 
করে আমেরিকা যান এবং বোস্টন শহরে “যোগদা' 
কেন্দ্র প্রাতম্ঠা করে ১৯২৫ খুশী. লস এঞজ্েলস 
শহরে তার প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৯৪৯ 
খুশী, তাঁর উদ্যোগে আমোরিকায় গাম্ধীস্মৃতি- 
মন্দির স্থাঁপত হয়। একটি ত্রৈমাসিক পান্কা ও 
গ্রজ্ধাঁদ প্রকাশ করে আমেরিকায় তিনি সব্ধর্ম- 
সমন্বয়ের বাণী প্রচার করেন। ভারতবর্ষের 'বাভন্ন 
স্থানে যোগদা-মঠ প্রতিষ্ঠা করোছিলেন। লস 
এঞ্জেলেস- শহরে বিনয়রঞ্জন সেনের সংবর্ধনা সভায় 
বন্তুতা করতে উঠে বন্তৃতা-মণ্েই মারা যান। খ্যাত- 
নামা ব্যায়ামীবদ [িষুচরণ ঘোষ তাঁর সহোদর । 1&1 

যোগীল্দ্রনাথ বস; (১৮৫৭ - ১৯২৭) তাড়া 
-চব্বিশ পরগনা । বাংলা সাহত্যে খ্যাঁতমান 
জীবনচরিতকার। যোগীন্দ্রনাথ দেওঘর স্কুলের 
প্রধানাশক্ষক থাকা কালে তাঁর ছাত্র ছিলেন সখারাম 
গণেশ দেউস্কর। বঞ্গাভাষার এই প্রাতষ্তাবান 
লেখককে স্যার আশুতোষ, স্যার গ্রুদাস প্রমূখ 
মন ীযিগণ প্রকাশ্য সভায় 'কবিভূষণ' বে প্রদান 

মধসন্দন 
জশীবন-চাঁরত'। শেষোন্ত গ্রন্থাঁট বর্তমান কাল পর্যন্ত 
গাবেষণামৃজক প্রামাণ্য গ্রন্থ বালে স্বীকৃত। "ভারতের 
মানচিত্র'-শশর্ধক প্রাসম্ধ কাঁবতাঁটি তাঁরই রচনা । 
সা্তাহক 'সুরাভ' পাত্রকার সম্পাদক 'ছিলেন। 
[৩,৭,২৫,২৬] 

লঙ্গান্ধার €(২০.৭.১৮৮৩ - ১৮. 
১১১৯২৮) কচুবাঁড়িয়া স্বে্ণগ্রাম)- যশোহর । 



ঘোগশল্দ্ুনাথ সরকার 

1বাঁপনাবহারী। কলিকাতা বঙ্গবাসণ ও প্রোসডেল্সণ 
কলেজে শিক্ষা শেষ করে টাঙ্গাইল কলেজে ইংরেজন 
ও ইতিহাসের অধ্যাপক হন। এরপর অর্থনশীত ও 
ইতিহাসের অধ্যাপক হয়ে হাজারবাগেদ্র সেন্ট 
কলম্বাস কলেজে ষান। এখানে থাকা কালে অর্থ- 
নশীতি-বিষয়ে প্রথম বাংলা গ্রন্থ রচনা করেন। 
হাজারিবাগ থেকে তিনি পাটনা গভননমেন্ট কলেজে 
ইতিহাসের অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। এখানে 
িছুকালের মধ্যেই এীতহাঁসিক প্রত্রতাত্বক গবে- 
ষণার জন্য প্প্রত্ততত্ববারাধ ও প্রত্রতত্ববাগীশ, 
উপাধি পান । রয়্যাল 'হস্টরিক্যাল সোসাইটি, রয়্যাল 

প্রভৃতির প্রথম বাঙ্গাল সভ্য, 'হস্টারক্যাল সোসা- 
ইটির কাউীন্সিলের ও হীণ্ডয়ান 1হস্টারক্যাল 
রেকর্ডস কামশনের সদস্য এবং পাটনা ও বেনারস 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো 'ছিলেন। 'তাঁনই পাটনা 
মিউাজয়মের স্থাপনকার্ষের অন্যতম প্রধান উদ্যোস্তা 
এবং প্রথম সম্পাদক ও 'কিউরেটর। তাঁর রচিত 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'সমসামায়ক ভারত" ৫৯ খণ্ড), 
'সাহত্য পাঁঞ্জকা”, 401091155 ০: 14198590192 

76০00010010 09019016101) 06 410016101 [11010, 

1550001001০ 17150917% 06 7911)907, চতুবেদ, 

'পণ্বাণ”, “দেশভান্ত' প্রভাঁতি। এছাড়া তাঁর সম্পাঁদত 
ধশ্থ . এট 4৯510009518 1৮161070115] ৬/011176 

ব্রি | [৭২৬২৬] 

যোগাম্দনাথ সরকার (১২.৭.১২৭৩ - ১২.৩. 
১৩৪৪ ব.) ন্যাতড়া--চ্বিশ পরগনা । নন্দলাল। 
প্রখ্যাত শিশু-সাহাত্যিক। ছোটদের অক্ষর পারিচয় 
থেকে সাহিত্য-রস পাঁরবেশনের এক আকর্ষণীয় 
ও আভনব কৌশল অবলম্বন করে তান বাংলা 
শিশুসাহত্য-রচনায় পাঁথকুতের সম্মান লাভ করে- 
ছেন। ছোটদের জন্য লেখার সঙ্গে তাদের মনো- 
হরণের অপূর্ব সহযোগিতা করে তাঁর বইয়ের 
ছাঁবগ্বাল। বহ্াদন পর্যন্ত তাঁর রাঁচিত ছড়া-- 
'অজগর আসছে তেড়ে/আমাটি আম খাব পেড়ে, 
দয়ে এদেশে শিশুশিক্ষা শুরু হয়েছে। দেওঘর 
স্কুল থেকে প্রবোশিকা পাশের পর যোগনদন্দ্রনাথ 
কিছুদিন কাঁলিকাতা সাঁট কলেজে পড়েন। নানা 
কারণে পড়া শেষ করতে পারেন নি। সিটি কলে- 
নে স্কুলে ১৫ টাকা বেতনের শিক্ষকতা করার 

থেকেই শশৃলসাহত্য রচনা শুরু করেন। 
আজগুবা ছড়া-রচনায় অপাধারণ দক্ষতা ছিল। তাঁর 
সঞ্কলিত সাঁচতত হাঁস ও খেলা” (১৮৯১) গ্রন্থটি 
বাংলায় শিশুদের জন্য রচিত সর্বপ্রথম বই । শশু- 
সাহত্যের প্রচারের উদ্দেশ্যে তান 'সখা', 'দখশ”, 
ম্কুল', 'যালকবন্ধ্”, বালক" প্রভাতি শিশুদের 

৬ 

৪৩৩ ] |গীম্্রমোহনশী বিশ্বাস 

পান্রকাতে 'লখতেন। 'সন্দেশ' পন্রিকায়ও বহু ছড়া 
[লিখেছেন। 'নিজের রচনা ছাড়াও সম্পাদনার কাজ 
করতেন । শিশুদের জন্য লেখা গিবলাতস উদ্ভট ছঞ্দ 

ও ছড়ার অনুকরণে ও অনুসরণে হাঁস রাশ' 
নামে একখানি সচিত্র পুস্তক তান প্রকাশ করেন। 
প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সংগৃহীত 'খুকুমাঁণর ছড়া" 
প্রকাশিত হয়ে (১৮৯৯) শিশুরাজ্যে তাঁকে স- 
প্রতিষ্ঠিত করে। তবে তাঁর রচিত 'হাসিখাস' 
(১৮৯৭) বইথখাঁনই তাঁকে অমরত্ব দান করেছে। 
১৮৯৬ খর, গতাঁন পাট বুক সোসাইট' নামে 
প্রকাশন-সংস্থা স্থাপন করেন। ব্রাহ্ম-ধর্মাবলম্বশ 
ছিলেন। প্রখ্যাত ডাক্তার স্যার নলরতন তাঁর সহো- 
দর। তাঁর রাঁচত ও সঙ্কাঁলত ৩০ খাঁন 1শশু 
গল্প ও ছড়া গ্রন্ধের মধ্যে গড়া ও ছণব" 'রাঙা- 

ছবি', “হাসির গল্প, 'পশুপক্ষী” 'বনে জঙ্গালে', 
'গল্পসণ্যয়', পশশু চয়ানকা", পহাঁজাবাজ' প্রভাত 
বশেষ উল্লেখযোগ্য । শিশুদের উপযোগণ ২১ খানি 
পৌরাণিক গ্রন্থ এবং 'জ্জানমূকুল', 'সাহিত্য', "চার্- 
পাঠ', শিক্ষাসণ্য়' প্রভাতি ১৩/১৪ থানি স্কুল- 
পাঠ্য গ্রল্থও তান রচনা করেন। $.৯.১৯০৫ খুশি, 
“ন্দেমাতরম্” নামে একখান জাতীয় সঞ্গীত- 
সংগ্রহ প্রকাশ করোছলেন। ১৯২৩ খঃশ, পক্ষাঘাত 
রোগে আক্রান্ত হয়েও তান রচনা ও প্রকাশনার 
কাজ করে 'গিয়েছেন। [৩,৭,২৫,২৬,৮২] 

যোগশন্দ্রনাথ সেন (১৮৮৩ - ২৯.৫,১৯১৬) 
চন্দননগর-_হুগলশ। শিবপুর কলেজে পড়বার সময় 
১৯১০ খশ. বিলাত যান। ধীলডস বিশবাবিদ্যালয় 
থেকে 'ব.এস-স. পাশ করেন। হীঁঞ্জনীয়ার হয়ে 
তিনি পূর্ত বিভাগে কার্ধ গ্রহণ করেন। প্রথম 
বিশ্বষৃদ্ধের সময় সমর বিভাগের আফিসারের কাজের 
জন্য আবেদন না-মঞ্জর হওয়ায় আল্পস: ব্যাটে- 
িয়নে সামান্য সৌনিকের পদে কাজ করেন। এই 
ব্যাটোলয়ন পরে ওয়েস্ট ইয়কর্শায়ার রোজমেন্টের 
সঙ্গে যুক্ত হলে তাঁকে শিক্ষার জন্য মিশরে পাঠানো 
হয় এবং সেখান থেকে ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো 
হলে কর্মদক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য ৩ট পদক 
পান। ফ্রাল্সে য্দ্ধক্ষেপ্রেই বিপক্ষদলের গলিতে মারা 
যান। ফ্ল্যান্ডার্সে (এলবার্ট নগরে) তাঁর নাম এবং 
রোজমেন্টের নাম লিখিত ও ক্লুশ-াচাহ'ত একাঁট 
সমাধি আছে। [৫] 

যোগশীশ্দরমোঁহনশ বিশ্বাপ, যোগশীন জা (১৬.১, 
১৮৫১ - ৪.৬.১৯২৪) বাগবাজার--কাঁলকাতা । ডা. 



যোগেল্দ্রচল্দ্ কন 

সঙ্গে পরিচিতা হয়ে সাধিকা হন। রামকৃষ্ধদেবের 
শিষ্যাদের তিন অন্যতমা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে 
যোগীন মা' নামে পরাচতা। 1৯] 

যোগেন্দ্রচচ্দ্র কর (১৩.৯১,১৩১২ - ২৯.২-১৩৮০ 
ব.) কাকসার-_কুমিল্লা পেরববঙ্ঞ)। অশ্বিনীকুমার। 
প্রাসদ্ধ মশলা-ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী। পিতার 

আদর্শে অনুপ্রাণত হয়ে কিশোর বয়সেই ব্যবসায়ে 
আত্মনিয়োগ করেন ও একক প্রচেষ্টায় সংপ্রাতীন্ঠিত 
হন। অসহযোগ আন্দোলনের যুগে তিনি 'ছলেন 
ড. মেঘনাদ সাহার রাজনোতিক জীবনের সহকর্মী 
এবং ১৯৪৬ খী, গান্ধীজীর নোয়াখালী শান্তি 
পদযান্রায় অন্যতম সহযাত্রী । '্রপুরা সেবা সামাত, 
ত্রপূরা হিতসাধনী সভা, হিন্দুসৎকার সাঁমাতি 
প্রভৃতি সমাজসংস্থার সঙ্গে তাঁর সক্রিয় যোগ 'ছিল। 
উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের 'বাভন্ন অণ্চলের বন্যায় 
প্রতি বছরই তিনি দুর্গতদের নানাভাবে সাহায্য 
করতেন। ব্যবসায়ক্ষেত্রে তিনি বেঞ্গল স্পাইস িলার্স 
আসোপসিয়েশনের অন্যতম প্রাতিজ্ঞাতা। জনসাধারণের 
সাহায্যকঞ্পে কাঁলকাতা বড়বাজারের 'ওয়েল- 
ফেয়ার ফেডারেশন, 'তানিই প্রাতিষ্ঠা করেন। দুঃস্থ 
রোগীদের সেবায় মেয়ো হাসপাতালে তাঁর অর্থ- 
দান উল্লেখযোগ্য। [১৬] 

যোগেম্দ্চন্দ্রু বঙ্গ (৩০.১২,.১৮৫৪ - ১৮-৮, 
১৯০৫) ইলসবা-বর্ধমান। মাধবচন্দ্র। পৈতৃক 
নিবাস বেড়ুগ্রাম। এফ.এ. পরীক্ষার পর কলেজ 
ত্যাগ করে কিছাঁদন জনাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন। 
এরপর ম্যালোরয়া-রোগাক্কান্ত হলে আরোগ্যলাভের 
জন্য এলাহাবাদ যান। এখান থেকে ল' পাশ করলেও 
ওকালাঁতি করেন নিন। আরোগ্যলাভের পর চু”চুড়ায় 
“সাধারণণ" পান্রকার সহ-সম্পাদক হন এবং ১৯৮৮৯ 
খুশি. কাঁলকাতায় 'বগ্গবাসণ' সাস্তাঁহক সংবাদপন্র 

প্রকাশ করেন। 'বঙ্গবাসশ” পশাঁরচালনাকালে রাজ- 
নশাততে '্রাটশ-বিরোধশ রচনার জন্য খ্যাতনামা 
হন। ১৮৯১ খুশী. বিবাহে সম্মাতিদান বলের প্রাতি- 
বাদে বহু বিখ্যাত ব্যান্তর সঙ্গে আন্দোলনে যোগ 
দেন। এই সমত্ে 'বঞ্গবাসী'র সম্পাদক ও মুদ্রাকরের 
বিরুদ্ধে সরকার মামলা দায়ের করলে মালকপক্ষ 
বিনাশর্তে ক্ষমা প্রার্থনা করে রেহাই পান। তিনি 
কংগ্রেস রাজলশীততে 'ভক্ষা-চাওয়া নশীতির সমা- 
লোচনা করতেন। কংগ্রেস যাতে জনগণের প্রতিষ্ঠানে 
পাঁরণত হয় তা তান চাইতেন। রক্ষণশীল 'হন্দু 
ছিলেন। তান 'হজ্দী 'বঙ্গাবাসী, ও ইংরেজ? 
ণটোলগ্রাফ' পাঁন্রকাও প্রাতম্ঠা করোছলেন। বাঙলার 
প্রাচন সাহত্য, বঙ্গানুবাদ সহ বহু শাস্রগ্রম্থ ও 
কয়েকাঁট দহ্প্রাপ্য ইংয়েজশ গ্রল্থধের সংস্করণ প্রকাশ 
ও সংলভমূল্যে প্রচার-বাবস্থা তাঁর অক্ষয়-কীর্তি। 

[8৩৪ ] ঘোগেন্দ্ুনাথ চক্্বোপাধ্যায় 

ভাঁর রচিত 'বাভন্ব গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য : 'কালাচাঁদ”, “কৌতুককণা" ণচনিবাস চরিতা- 

মৃত", 'নেড়া হরিদাস”, “বাঙ্গাল চাঁরত” তে ভাগ), 
'মডেল ভাঁগন”” 0৪ ভাগ), 'মহাীরাবণের আত্মকথা" 

শ্রীত্রীরাজলক্ষম”” প্রভৃতি। বগ্গবাসী কলেজ- 

প্রাতম্ঠাতা গিরশশচন্দ্র বসু তাঁর জ্ঞাত-ভ্রাতা 

[৩,৭,৮,২৫,২৬] 

যোগেন্দ্র জানা ১৯৯১০ -১৯৪২) সুবাঁদ- 
মোঁদনীপুর। চণ্ডী । আইন অমান্য আন্দোলন ও 

'ভারত-ছাড়” আন্দোলনে যোগ দেন। নিজগ্রামে 

পৃঁলসের খানাতল্লাশীর সময় পুলিস কর্তৃক প্রহত 

হয়ে কয়েকাঁদন পরই মারা যান। [৪২] 
যোগেন্দ্রনাথ গ্প্ত ১৮৮২- ১৯৬৫) মুলচর 

-_ঢাকা। প্রখ্যাত সাহত্যসেবী। অজ্পবয়সেই 

সাহত্যচর্চা শুরু করেন। তানি শবক্রমপরের 

সেন", 'বঙ্গের মাহলা কবি প্রভাত গ্রন্থের রচাঁয়তা 
ধশশৃভারতী' নামক বিখ্যাত কোষগ্রন্থের সম্পা' 
দনা তাঁর উল্লেখযোগ্য কণীর্ত। কৈশোরক' পাত্িকার 
সম্পাদক িলেন। হাতহাস ও সাহতোর 'বাভহু 

গবভাগে তাঁর গবেষণামূলক অবদান স্মরণীয় 

[৭,২] 
যোগেন্দ্রনাথ চক্রবৰতশী, রামচচ্দর (- ২৭৩ 

১৯১৩) মৌলভীবাজার-শ্ত্রীহট্ট। বিপ্লবী দলের 

সভ্য 'ছিলেন। শ্রীহট্রের একাঁট আশ্রমের আঁধবাস* 
স্ী-পুরুষের ওপর পুলিসী অত্যাচারের প্রাত' 

শোধ গ্রহণের জন্য এস.ড.ও. গর্ভ সাহেববে 

হত্যার উদ্দেশ্যে বোমা 'নয়ে সাহেবের বাংলোয় 
যান। দুর্ভাগ্যক্রমে হাতেই বোমাঁটি ফেটে যাওয়ায় 
1তাঁন মারা যান। [৪২১৪৩] 

যোগেন্দ্রনাথ চষ্ট্রোপাধ্যাক্স (১৩.৪.১৮৫৮ - ২৯ 

১.১৯০১৯) বাঘান্ডা- হুগলী । গিরিশচন্দ্র । মাতুলা, 

লয়ে জল্ম। ১৮৭৬ খ, প্রবোশকা পাশ কদে 

জল্মায়। ১৮৭৭ খুখ, “সুধাকর, মাসিক পিক 
এবং তৎকালীন অন্যান্য পান্রকায় প্রবন্ধাঁদ প্রকা* 

করতে থাকেন। ১৮৭৮ খু. 'কজ্পনা” নামে একি 

মাসিক পাল্রকা প্রকাশ করেন। এ পান্রকাতেই 

স্বরাঁচত প্রথম উপন্যাস কনে বৌ” প্রকাশিত হয় 

রাঁচত উপন্যাস ও গল্পগ্রল্ধের সংখ্যা ২৪। দর্গা- 
দাস লাহড়শ সম্পাঁদত 'অনুসম্ধান” পাল্রিকায় 
শবমাতা', 'বড়ভাই', "আমাদের 'ঝি' প্রভাতি তা? 

কম্েকাঁটি উপন্যাস ও গজ্প প্রথম প্রকাশিত হয় 
'সাহিতা সম্মিলনে'র সম্পাদক ছিলেন । [২৬,২৬] 



যোগেন্দুনাথ বেদাম্ততশর্থ 

যোগেন্দুনাথ তর্ক-সাংখ্য-বেদাল্ততীর্ধ, মহা- 
মহোপাধ্যায় (৯৮৮৭ -১৯৬০) সংসঞ্গ দূর্গাপুর 
__ময়মনাঁসংহ। জগৎচন্দ্র বাগচী । বঙ্গদেশের বাভন্ন 
খ্যাতনামা অধ্যাপকের নিকট কলাপ ব্যাকরণ, নব্য- 
ন্যায় প্রভৃতি শাস্ঘ অধ্যয়ন করেন। তারপর বহরম- 
পুরের জুঁবিলী টোলের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় 
চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থের নিকট ন্যায়শাস্্ অধ্য- 
য়ন করে ণতকর্তীর্থ উপাধি লাভ করেন। এই 
সময়ে তিনি মীমাংসা ও অলগকারশাস্দেও পারদর্শস 
হন। পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহো- 
পাধ্যায় লক্ষননণচন্দ্র শাস্ত্রীর নিকট সাংখ্য ও বেদান্ত- 
শাস্ত অধ্যয়ন করে 'পাংখ্যতনর্থ ও 'বেদাল্ততশর্থণ 
উপাধ পান। ১৯১০ - ১৯১৪ খর, তান জাতীয় 
শিক্ষা পাঁরষদের অধ্যাপক এবং ১৯১৪ -১৯২০ 
খুব. গুরুকুল 'বিশ্বাবদ্যালয়ের বেদান্তের অধ্যাপক 
ছিলেন। ১৯২১ খন. তান কাঁলকাতা সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যাপক হন। ১৯৪২ খন, অবসর- 

গ্রহণের পর কাঁলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের বেদান্তের 
অধ্যাপক এবং ১৯৫০ খা, পুনরায় সংস্কৃত 

কলেজের গবেষণা বিভাগের অন্তর্গত দর্শন গবভাগে 
প্রধান অধ্যাপকরূপে কর্মরত 'ছিলেন। সারাজীবন 
অসংখ্য জ্ঞানীর কাছে যেমন শিখেছেন, তেমনই 
অসংখ্য গুণ” ছান্রকে পাঁড়য়েছেন। ড. রাধাকুমুদ, 
বৈদ্য ধরণীধর গুস্ত, অধ্যাপক 'বনয় সরকার প্রমূখ 
তাঁর বন্ধু ছিলেন। ১৯৩২ খু. 'মহামহোপাধ্যায়" 
এবং ১৯৬৭ খডী, কলিকাতা বিশবাবদ্যালয়ের 
সম্মানসূচক ণঁড়লট.ঃ উপাধি পান। তাঁর রাঁচিত 
গ্র্থ : শবজ্বমঞ্গলম*। “প্রাচীন ভারতের দন্ড- 
নীতি' 'জন্মানুসারে বর্ণব্যবস্থা” 'মহামাতি বিদূর', 
“ভারতীয় দর্শনের সমন্বয় ও ভারতীয় দর্শনের 
[বিচারনশীতি” ; সম্পাদিত ও অনাঁদত গ্রন্থ : “অদ্বৈত 
সাদ্ধওর টকা ও বঙ্গানুবাদ, 'শুক্রনীতি' ও 
নায়ামৃত, গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ । কাশ্মীরের প্রাচীন 
ইতহাস 'রাজতরাঞ্গিণন' সম্বন্ধে তাঁর কয়েকাঁট 
প্রবন্ধ 'প্রাতিভা' পন্রকায় প্রকাশিত হয়োছিল। তান 
'উদ্বোধন', “উজ্জশীবন”, “আওয়ার হো'রটেজ" প্রভাতি 
পন্লিকায়ও প্রবন্ধাদ িলখতেন। [৭,৩৩,১৩০] 

যোগেশ্দ্রনাথ দর্শনশাস্তশী (১২৮৯ ১-১৬-১১, 
১৩৭ ব.)। ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদ- 
চাকংসক। কাঁবরাজ 'শিরোমাঁণ শ্যামাদাস তর্ক 
বাচস্পাতির ছাণ্ন। “তকরতিরর্থ, ব্যাকরণতপর্থ ও 
'ষড়দর্শনতধর্থ উপাধি প্রাপ্ত ছিলেন। 18] 

যোগেল্ছনাথ দাস (১১৯০৭ - ২৯.৯,১৯৪২) 
সন্দ্রা--মেদিনীপুর। কৈলাসচন্দ্র। “ভারত-ছাড়' 
আন্দোলনে মাহযাদল পাঁলিস স্টেশন আব্রমণকালে 
পাঁলসের গ্বালতে মারা যান। 1৪২] 

[৪৩৫ ] যোগেল্দ্নাথ সন্ত 

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাড়ুষণ (১২.৭.১৮৪৫ - ১২. 
৬.১৯০৪)। 'শমহাট--নদশয়া। উমেশচন্দ্র বন্দ্যো- 
পাধ্যায়। ১৮৭২ খু, এম.এ. পাশ করে কিছুকাল 

স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পরে ক্যাথভ্রাল মিশন 
কলেজের অধ্যাপক এবং ১৮৮০ খু. ডেপুটি 
ম্যাঁজস্ট্রেট হন। পাশ্চাত্য রাজনোতক ইতিহাস ও 
দর্শনে গভীর জ্ঞান 'ছিল। সমাজ-সংস্কারে 'বদ্যা- 
সাগরের সহায়ক 'ছিলেন। প্রথমা পত্র মৃত্যুর পর 
তান পাঁণ্ডত মদনমোহন তর্কালগকারের বিধবা 
কন্যাকে 'ববাহ করেন এবং এজন্য আত্মশয়স্বজন 
দ্বারা উৎপাড়ত হয়োছলেন। রাজনীতিতে দূর- 
দর্শী ছিলেন। জাতীয় এঁক্য প্রাতষ্ঠার জন্য 'হিম্দু- 
মেলার নাম পাঁরবর্তন করে 'ভারতমেলা' করার 
প্রস্তাব করেন। 'তাঁন জাতীয় ভাষার প্রশনাঁটও' 
ভেবোৌঁছলেন। তাঁর মত িল-াহন্দী ভারতের 
রাষ্ট্রভাষা হওয়ার উপযযস্ত। এই মত খুব সম্ভবত 
১৮৭৮ খুশ. প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষার প্রাত 
আন্তাঁরক আগ্রহ ছিল এবং প্রবন্ধাঁদ বাংলাতেই 
গখতেন। সেই সময় শাক্ষতমহলে ইংরেজশতে 
লেখারই প্রচলন ছিল । '"আধর্দর্শন' পাত্রকার সম্পা- 
দক এবং বঙ্গীয় সাহত্য পরিষদের সহ-সভাপাঁত 
িলেন। গ্যারিবল্ডৰ, ম্যাীসান, জন স্টুয়ার্ট মিল, 
মদনমোহন তর্কালগকার প্রভাতির জীবনী রচনা 
করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগা অন্যান্য গ্রজ্থ : 
“কীর্তিমান্দির' “প্রাণোচ্ছবাস', 'আত্মোৎসর্গণ, “সমা- 
লোচনমালা' প্রভাঁতি। বাঙ্গলায় গুপ্ত বিপ্লব দল 
গঠনের সময়ে বিদ্যাভূষণ মহাশয় রাঁচত প্রথম দুশট 
জশবন" গ্রল্থ সদস্যদের অবশ্য-পাঠ্য ছিল। 1৩,৭, 
৮১২৫৬১২৬,৯৮] 

যোগেশ্দ্ুনাধ মপ্ডল (৯৩০৭ :- ১৮৬,৯৩৭ ৫ 

ব.) পূর্ববঙ্গ । তফাঁসিলশ সম্প্রদায়ের 'বাশিস্ট নেতা । 
তান আবভন্ক বাঙলার এবং পাকিস্তান সৃষ্টির 
প্রা্কালে অল্তবর্তী সরকারের মন্লিসভার অন্যতম 

সভ্য ছিলেন৷ পাঁকস্তানের 'হিল্দুনীতির প্রতিবাদে 
তানি পাকিস্তান ত্যাগ করে ভারতে এসে বসবাস 
শুরু করেন। [8] 

যোগেম্দ্রনাথ মিত্র । পেশায় ইঞ্জনীয়ার ও নেশার 
নাট্যরাসক 'ছিলেন। সরকারণশ চাকার করতেন । গ্রেট 
ন্যাশনাল থয়েটারে মণ্চসজ্জায় কলকক্জার সাহায্যে 
যাদু সৃম্টি করেন। অমৃতলাল বসুর প্রথম নাটক 
হুশরকচূর্ণ নাটকাভিনয়ে ২৫.১১৯-১৮৭৫ খ্শ. 
মণ্ডে রেলগাড়ী দেখান। এটি প্রকৃত রেলগাড়শীর 
মতই বাঁশী বাজাতে, ধোঁয়া ছাড়তে ও চলতে পারত! 
“বৃত্ত-সংহার নাটকে নিকবন্ধ দৈত্য উড়ে এসে শচগ- 
দেবীকে কেশাকর্ষণ করে শ্ন্যে নিয়ে যেত। 'ানজে 
ছোটখাটো ভূমিকায় সূল্দর অভিনয় করতেন। 



ঘোগেল্দ্লারাকল দি [ 

যোগেন্দ্রনাথকে বাঙলা তথা ভারতের প্রথম মণ্- 
মায়াকর বলা যেতে পারে। [৬৫] 

যোগেম্দ্রনারায়ণ মন্র (১২৬৮ ?- ২৮.৯,১৩৩৮ 
ব.) গোঁড়াপাড়া- নদীয়া । পিতা রামপ্রসম্ন নীল- 
কুঠীর দেওয়ান ছিলেন। বহরমপুর কলোজয়েট 
স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করে হুগলশ কলেজে 
ও পরে কলিকাতার প্রোসডেন্পী কলেজে এফ.এ. 
পর্য্তি পড়েন। এই সময় তার মৃত্যু হওয়ায় 
1তান শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। এরপর কটকের 
সেট্লমেন্ট অফিসার লায়ান্স্ সাহেবের সঙ্গে 
পারাঁচত হয়ে সেট্লূমেণ্ট আঁফসের হেড ক্লার্ক 
ও ক্রমে আযাসিস্ট্যান্ট সেট্ল্মেন্ট আফসার, ডেপুটি 
কালের, রোৌভনিউ সঃপারিন্টেন্ডেন্ট এবং পরে 
বৈগ্গল গভনমেন্টের রাজস্ব-বিভাগের আশ্ডার- 
সেক্রেটারী হন। ১৮৯১০ খশষ্টাব্দের আগে শিক্ষকতা 
করবার সময় রবীন্দ্রনাথের কতকগুঁল গান ও 
কাবতা সঙ্কলন করে 'াবচ্ছায়া” নামে নিজব্যয়ে 
প্রকাশ করেন। এইসব্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর 
পরিচয় হয়। ২৩ বছর বয়সে 'সঞ্জীবন?” পান্িকায় 
কেন অস্ত্র পাব না' শশর্ধক প্রবন্ধ রচনা করে 
'অস্ঘ আইন'-এর প্রাতবাদ করেন। বাঙলা সরকারের 
আণ্ডার-সেক্রেটারী' পদে থাকার সময় সুভাষচন্দ্রের 
পাশপোর্ট পাওয়ার জন্য জামিন হন (১৯১৯৬)। 
কৃষ্ণনগরে আঁভয্ন্ত ছান্রদের মামলায় ব্যারস্টার 
মনোমোহন ঘোষের সওয়াল ও ববরণ 'তাঁন 
ইংরেজণতে গ্রল্থাকারে প্রকাশ করেন। 1[৫,৩৩,৮৭] 

যোগেশচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৬ - ১৫,১১,১৯৭২)। 
পিতা শরৎচন্দ্র । কংগ্রেসের অন্যতম নেতা ও কাঁল- 
কাতা হাইকোটের নাম-করা ব্যারিস্টার জে. স. 
গুপ্ত বহ? এীতিহাসিক রাজনোৌতিক মামলায় আসামী 
পক্ষে সওয়াল করে খ্যাঁত অর্জন করেন। এগদীলর 
মধ্যে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুস্ঠন মামলা, মেছুয়া- 
বাজার বোমার মামলা, বার্জ হত্যা মামলা, আল্তঃ- 
প্রাদেশিক ফষড়যন্ল মামলা ইত্যাঁদ উল্লেখযোগ্য। 
এঁ সময় বিপ্লবী কর্মীদের সাহায্যার্থ 'তাঁন যেভাবে 
এগিয়ে এসোছলেন তা স্মরণীয়। আঁবিভন্ত বাঙলার 
ব্যবস্থা পাঁরষদের সদস্যরূপে তিনি উল্লেখযোগ্য 
ভূমিকা পালন করেন। দেশাপ্রয় যতশন্দ্রমোহনের 
অন্তরঙ্গ বম্ধ ও দৈনিক সংবাদপন্র 'আযডভাল্স” 
এর অন্যতম প্রাতষ্ঠাতা ছিলেন। 'বাভন্ল ব্যবসায়- 
বাঁণজের সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল। পশ্চিমবঙ্গ 
বিধানসভার সদস্য, দলের চীফ হুইপ ও এক সময় 
কংগ্রেস পরিষদীয় সদস্য 'ছিলেন। 1[১৬১১৪৬] 

ঘোগেশচন্দ্র ঘোষ, আয়বেদশাস্তশী। জলছন্তর-_ 
ফারদপৃর। পর্ণচন্দ্র। তিনি কাঁলিকাতা 'বিশ্ব- 
বিদ্যালয় থেকে রসাম্বনশাল্দে এম.এ. পাশ করার পর 
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লন্ডন থেকে এফ.স.এস. এবং আমোরকা থেকে 
এম.সি.এস. িগ্রী লাভ করেন। বিহারের 
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন বিজ্ঞানে অধ 
পনা করতেন। আচার্য প্রফল্লচন্দ্র রায়ের হ।৫ 
দিলেন । পরে বৈজ্ঞাঁনকের অনুসান্ধৎসা নিয়ে তিনি 
আয়ুর্বেদিশাস্ত অধ্যয়ন করেন এবং “সাধনা ওষধাক, 
নামে ঢাকায় এক প্রীতম্তান গঠন করে আয়ুবে'দ 
চাকৎসা দ্বারা রোগ নরাময়ের পথ প্রদর্শনে 
অগ্রণী ভূমিকা নেন। 'তাঁন এই প্রাতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ 
গছলেন। বর্তমানে এই প্রাতিষ্ঞানের শাখা পাঁথবীর 
বহু দেশে ছাড়িয়ে পড়েছে। সশিক্ষক ছিলেন। 
'শিক্ষক-জীবনে তাঁর রচিত গ্রল্থ : 45107215 (১৪০- 
29010 91001015 487100105005 2150 90০0৮ 

01 11801681110 0510515005 প্রভাতি । তিন খণ্ডে 

রাঁচিত তাঁর “আমরা কোন পথে” বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
গ্রল্থ। [১৪১৯] 

যোগেশচন্দ্র চত্টোপাধ্যায় (১৮৯৫ -) গাও- 
'দিয়া-_ঢাকা। 'বাঁপননন্দ্র। গ্রাম্য পাঁরবেশে শিশু 
কালেই সাঁতার, নৌকাচালনা এবং যৌবনে লাঠি- 
খেলা শেখেন। ১৯০৭ খর. গপতার ব্যবসায়স্থল 
বারশালের দৌলতখান-এ ছিলেন । সেই সময় শহত- 
বাদশ' ও "বঞ্গবাসণখ” পান্রকার মাধ্যমে বিপ্লব 
দলের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবগত হন। শিক্ষার 
অস্বাবধার জন্য পিতার সঞ্গে কুমিল্লায় ঘান। ক্রমে 
অনুশীলন দলের ঢাকা সাঁমাঁতির সংগঠক পালন 
দাসের সহকারী পূর্ণ চক্রবর্তীর প্রভাবে এই গুপ্ত 
বিপ্লবী দলের সদস্য হন। ১৯১৩ খু, কুমিল্লায় 
বঙ্গীয় প্রাদোশক রাজনোৌতক সম্মেলনে স্বেচ্ছা- 
সেবকরূপে সরকার আদেশ অমান্য করেন। 
১৯১৪ খন, বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় ভারতে 
িস্লবী অভ্যুর্থানের একটি অংশরুপে চট্টগ্রাম, 
নোয়াখালী ও '্িপুরা অণ্চলে বিদ্রোহ ঘটানোর 
চেম্টায় অংশ নেন। ৯.১০.১৯১৬ খু, তানি 
কাঁলকাতায় গ্রেপ্তার হন। ইতিমধ্যে ঢাকা গভিক্কোরিয়া 

স্কুল থেকে প্রবোশকা পাশ করে ইস্টারাঁমাডয়েট 
পড়ছিলেন। গ্রেপ্তার হয়ে দালাল্দা হাউস সমেত 
পুলিসের 'বিভন্ন ঘাঁটিতে অকথ্য অত্যাচার সহ 
করেন। ১৯২০ খু. মুস্ত হয়ে কংগ্রেসের কাল- 
কাতা সম্মেলনে যোগ দেন । ১৯২২ খু, কয়েকজন 
বিপ্লবী বন্ধুর সঙ্গে একাট শ্্রীমক আবাস' গঠন 
করেন এবং একটি রোটারী দেশলাই প্রস্তুত কল 
ধনর্মাণ করে দেশলাই ও কল বিকির চেষ্টা করেন। 
কুমিল্লার বিখ্যাত ব্যবসায়ী মহেশ ভন্রীচা্যের সাহায্যে 
ক্রমে এটি একটি বৃহত প্রাতষ্ঠান হয়ে গঠে। ১৯৯২৩ 
খু. দলের 'নর্দশে প্রথমে আসাম ও পরে উত্তর 
প্রদেশে গিয়ে সংগঠন দৃঢ় করে ?তাঁন মাদ্রাজে 
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মানবেন্দ্রনাথ রায়ের দূতের সঙ্জো যোগাযোগ করেন। 
কাঁলকাতায় ফিরতেই ১৮.১০.১৯২৪ খী. গ্রেপ্তার 
হন। উত্তরপ্রদেশে তাঁর দলভুস্ত হয়োছলেন ভগং 
“সং, বটুকেশ্বর দত্ত ও অজয় ঘোষ । ১৯৯২৫ খত, 
কাকোরী যড়যন্তর মামলা চলা কালে লক্ষেশী জেলে 
স্থানান্তরিত হন। দেড় বছর মামলা চলার সময় 
জেলে খাদ্য-ব্যবস্থার প্রাতবাদে অনশন শুরু করেন 
এবং রাজনোতিক বন্দীর মর্যাদা পাবার পর অনশন 
তাগ করেন। তাঁর প্রাতিষ্ঠত "হন্দুস্থান 'রিপাব-" 

[লস্ট রপাবালকান আম নামে উত্তর ভারতে 
দুঃসাহসিক কার্যাবলীর জন্য বিখ্যাত হয়। ৬.৪. 
১৯২৭ খুশী. কাকোরণ ষড়যন্ত্র মামলায় যোগেশচন্দ্রের 
দ্বপাল্তর হয়। মামলার রায়-দানের দিন থেকে 
তিনি এবং অপর ৪ জন ৪২ দিন অনশন করে- 
[ছলেন। ১১.৭,১৯০৩৪ খু, থেকে ২৯,১১৯, 

১৯৩৪ খ্ডী, জীবনের দীর্ঘতম অনশন করেন 
আগ্রা জেলে। এই অনশনের ফলে সরকার দাবি 
মানার অঙ্গকার করেও ইচ্ছাকৃতভাবে পালন না 
করায় রাজবন্দীদের 'বাঁভম্ন দাবির 'ভীত্ততে ১.১০. 
১৯৩৫ খ্শী. থেকে ১১১ দিন অনশন করে তান 
২৪.৮.১৯৩৭ খুশী, মুক্তি পান। ১৩ বছর জেলে 
থাকার ফলে তানি দল থেকে "বাচ্ছন্ন হয়ে যান। 
এরপর ২.১২,১৯৩৭ খ্ী. চীফ কাঁমশনারের 
দল্লসত্যাগের আদেশ অমান্য করায় গ্রেপ্তার হন। 

এইসময়ে বাঙলার মুসালিম লাগ সরকারও তাঁকে 
বাঙলা থেকে বাঁহম্কারের আদেশ জারী করে। মান- 
ভূমের নেতা রাঘবাচারিয়ার সহায়তায় ১৯৪০ খ্শী. 
মার্সীয় দর্শনে বিশ্বাসী বিপ্লবী দল গঠন করে 

(8.১) । বলব কায কলাপে তাঁর সঙ্গে সুভাষ- 
চন্দ্রের ঘাঁনন্ঠ যোগাযোগ ছিল। এঁ বছরই পুন- 
রায় গ্রেপ্তার হন ও অনশন করে ৬.১১.১৯৪১ খু, 
মুক্ত পান। তান লক্ষেনীতে টাকা ধার করে জাীবন- 
ধারণের জন্য লন্ড্র খোলেন। ১৯৪৩ খু. এক সাবৃশ 
ইনৃস্পেক্রর হত্যা-প্রচেস্টার মামলায় তাঁকে প্রধান 
আসামী করা হয় এবং 'তাঁন ৭ বছর সশ্রম কায়া- 
দণ্ডে দণ্ডিত হন। অবশেষে ১৬.১,১৯৪৬ "৬২, 
১৯৪৬ থ. পর্য্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে অনশন ধর্ম” 
ঘট করেন এবং নেহেরুর ব্যন্তিগত প্রচেষ্টায় ও 
সমর্থনসচক িবৃতিদানের ফলে ধর্মঘট তুলে নেন। 
১.৪.১৯৪৬ খ্ী. মুক্তি পেয়ে আর.এস.পি. দলের 
সংগঠনের কাজে হাত দেন। ১৯৩৮/৩৯ খ্খ, 
কংগ্রেস সোশ্যালিস্টরূপে কৃষক-শ্রাীমক সংগঠনের 
চেস্টা করোছিলেন। ১৯৩৯ খা, তান উত্তরপ্রদেশ 
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1কষাণসভার সভাপাঁতি ?ছলেন। ১৯৫৩ খখ. 
আর.এসপি.র সম্গো সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য 
হন। যোগেশচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য রাজনোতক তৎ- 
পরতা--১৩ ও ১5 িসেম্বর ১৯৫৮ খটী, দলমত- 
নাবশেষে পুরানো বিপ্লবীদের সর্বভারতীয় সম্মে- 
লন আহবান। এই সম্মেলনে ড. ভূপেন্দ্ুনাথ দত্ত 
সভাপাঁত এবং যোগেশচন্দ্র আহ্বায়ক 'ছিলেন। 
এখানে উপাঁস্থত ব্যান্তদের মধো উল্লেখযোগা- 
বারীন ঘোষ, বাবা সোহন সং ভাকনা, ড. খান- 
খোজে, ড. ভগবান সং, ড. ভি. ভি, অঠল্যে 
প্রভৃতি। আর.এসীপ. ত্যাগের পর ১৯৫৫ খুশি, 
পুনরায় কংগ্রেসে যোগ 'দয়ে পরে সরে দাঁড়ান। 
বপ্লবশ জশবনের ঘটনাবলশ 'নয়ে তাঁর রাঁচত গ্রল্থ : 
এ 9681018 01 £162001771 [৩১৯০৪,১২৪) 

যোগেশচন্দ্রু চৌধ্রী ৯ (১২৯৩ -১৩৪৮ ব.) 
গোবরডাগ্গা_ চীব্বশ পরগনা । প্রথ্যাত নাট্যকার ও 
আঁভিনেতা। প্রথম জীবনে গোবরডাঙ্গা স্কুলে 
শিক্ষকতা করতেন। বালাকাল থেকেই অভিনয়ের 
প্রাতি আগ্রহ ছিল। ১৩৩১ ব.'শাঁশরকুমার ভাদুড়শর 
সঙ্গে রঙ্গমণ্ে আভিনয় শুরু করেন। ১৯৩১ 
খুশি, শাশরবাবূর সম্প্রদায়ের সঙ্গো আঁভনয় করতে 
আমোরিকা যান। শাশিরকুমারের প্রেরণায় তান 
'সশতা, নাটক রচনা করেন এবং এই নাটক 'নয়েই 

দবারোদ্ঘাটন করেন। বহু পৌরাণিক, এ্ঁতিহাঁসক 
ও সামাঁজক নাটকের রচাঁয়তা ৷ তাঁর রাঁচত "দাশ্বি- 
জয়শ', “বফণুপ্রিয়া', নন্দরানণর সংসার” 'পারণীতা?, 
'মহামায়ার চর" প্রভৃতি নাটক সমারোহের সঙ্গো 
আভনীত হয়েছে । নট ও নাট্যকার যোশগেশচন্দ্ু 
চলচ্চিব্রেও বহু ভূমিকা আভনয় করেন। 1৩,৫] 

যোগেশচল্দ্র চৌধুরী ২ (২৮.৬.১৮৬৪ - ৯.২, 
১৯৫১) হরিপুর--পাবনা। দুর্গাদাস। জাঁমদার 
বংশে জল্ম। প্রথমে কৃফনগর কলেজিয়েট স্কুল ও 
পরে কাঁলকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়াশুনা 
করেন। ১৮৮৬ খশ. প্রোসিডেল্সপী কলেজ থেকে 
এম.এ. পাশ করে মেক্ট্রোপালটান কলেজের রসায়ন 
ও পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক হন। এরপর 'বিলাতে 
য়ে অক্সফোর্ডের 'নউ কলেজে 'প্রার্পামনারী 
দবজ্ঞান পরাঁক্ষা ও শেষে আইন পরীক্ষা পাশ করে 

ইনার টেম্পলে ফিছাঁদন ব্যারস্টারি করার পর 
স্বদেশে ফেরেন । ১৮ মার্চ ১৮৯৫ খঃ. কাঁলকাতা 
হাইকোর্টে ব্যারস্টারি শুরু করে খ্যাতিমান হন। 
তিন দেশবাসপকে স্বাবলম্বী দেখতে চাইতেন। 
১৮৯৬ খুপ. দ্বারকানাথ গাঞ্গুলশর সঙ্গে কঁজি- 
কাতা কংগ্রেসে স্বদেশশ দ্ুব্যের প্রদর্শনী করেন। 
১৯০০ খুখ. লাহোর কংগ্রেসে শিজ্প-সম্পাঁকতি 



মোগেশচল্ দত্ত 

কামটির সদস্য নির্বাচিত হন। আইন-বিষয়ক 
4091000%9 ৬০০15 0165" পাত্রকার প্রা তজ্ঠাতা- 

সম্পাদক এবং ভারতের জাতীয় মহাসামাতির অন্যতম 
পৃচ্ঠপোষক ও পরামর্শদাতা ছিলেন। [৮,২২৫] 

যোগেশচন্দ্ দত্ত (২১৯.১.১৮৪৭ - 2) কাঁলকাতা । 
দুর্গাচরণ। মেত্রোপিলিটান ও প্রোসডেল্সপী কলেজে 
শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। অগ্রজের মৃত্যুর জন্য শিক্ষা শেষ 
করতে পারেন 'ন। শল্ভূচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে সম্পা- 
দক করে 'রেইস ও রায়ত” পানুকা প্রকাশ করেন। 
৮.৪.১৮৭৬ খা, শম্ভুচন্দ্র মুখাঁজ, ব্যারিস্টার 
মল্মথনাথ মাল্পক প্রমুখ অপর নয়জনের সঙ্গে 
যোগেশচন্দ্র লর্ড নর্ব্রুককে টাউন হলের সভায় 
উত্থাঁপত ধন্যবাদ প্রদানের প্রস্তাবের 'বরোধতা 
করে তৎকালীন রাজনীতিতে 'অমর দশ" জনের 
একজনর্পে পাঁরাঁচিত হন। ১৮৮৩ খত. বিখ্যাত 
মামলায় আনন্দমোহন বসুর সঙ্গে তান সংরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামীনদার 'ছিলেন। সাহত্য ও 
আইনসংক্কান্ত বিষয়ে গভীর জ্ঞান ছিল। কলিকাতা 
পৌরসভার একজন কমিশনার ও অনারার ম্যাঁজ- 
স্ট্রেট ছিলেন। 1৮] 

যোগেশচন্দ্র বাগল (২৭.৫.১৯০৩ - ৭,১.১৯৭২) 
কুমশরমারা-বাঁরশাল। জগ্বন্ধু। তান বাঁরশাল 
ও কলিকাতায় 'শিক্ষালাভ করে ১৯২৬ খ্ী. সিট 
কলেজ_থেকে গ্র্যাজুয়েট হন। ১৯২৯ খপ. রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায় প্রাতান্ঠিত 'প্রবাসণ' ও “মডার্ন 'রাঁভউ, 
পল্িকার সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেন। এখানে 
সহকর্মী ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনী- 
কান্ত দাস, নীরদ চৌধুরশ প্রমুখ গবেষক ও 
সাহাত্যকবৃন্দ। ব্রজেন্দ্রনাথ ও রামানন্দবাবূর প্রেরণায় 
যোগেশচন্দ্র গবেষণা কার্যে মনোনিবেশ করেন। 
৯৯৪০ খী, তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থ নভারতের 
মুক্তিসন্ধানী” প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তান 
সুপাঁরাচিত হন। ১৯৩৫ খ্ী, “দেশ পান্রকায় 
যোগ দেন এবং এখানে আন্তজাতিক বিষয়ে 
[লখতেন। ১৯৪১ খু. 'প্রবাসী'তে ফিরে যান 
এবং ১৯৬১৯ খা. দাঁস্টশান্ত হারিয়ে ফেলার পূর্ব 
পর্যষ্ত 'নয়ামত কাজ করেছেন। অন্ধ অবস্থাতেও 
তাঁর গবেষণার 'বিরাম ছিল না। এই সময়ে হীণ্ডয়ান 
আর্ট কলেজের শতবার্ধকণ স্মারক গ্রন্থ সম্পাদনা, 

এবং ভারতকোষ ও সাহত্য সাধক চঁরিতমালার কাজ 
করেছেন । বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষদের সঙ্গে ১৯৩১ 
খু, থেকে নানাভাবে যুক্ত 'ছিলেন। হীণ্ডিয়ান 
শহস্টারক্যাল রেকর্ডস কাঁমশন, 'রাঁজওন্যাল 
রেকর্ডস কাঁমশন পেশ্চিমবঞ্গ)-এর সম্দোও য্ত 
ছিলেন। ?তান সাহত্য সংসদ কর্তৃক 'তিন খণ্ডে 

[৪৩৮ 4 ঘোগেশচন্দর গান 

প্রকাশিত বাঁঞঙ্কম রচনাবলী সেমগ্র উপন্যাস, সাহত্য 
অংশ ও সমগ্র ইংরেজী রচনা সহ) এবং রমেশ রচনা- 
বলশরও সম্পাদনা করেছেন। বাংলা সাহিত্য বিষয়ে 
ও গবেষণায় তাঁর কাজের ম্বীকতিতে বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদ তাঁকে রামপ্রাণ গৃ্ত পুরস্কার দেন 
(১৯৫৬৬)। এছাড়া তান "সরোজনী বোস স্মাঁত 
স্বর্ণপদক” ১৯৬২) ও পণশশিরকুমার পুরস্কার 
(১৯৬৬) লাভ করেন। ১৯৫৮ খুশী, দ্যাসাগর 
স্মৃতি বন্তৃতা এবং ১৯৬৮ খী, শরৎচন্দ্র চট্টো- 
পাধ্যায় স্মৃতি বন্তৃতা দেন। শেষোল্ত বন্তৃতাট 
“এক্ষণ” পাত্রকায় মদত হয়। স্ত্শীশক্ষা সম্বন্ধে 
তাঁর লেখা "৮/০177615 20000961011 17) 1251017) 

17018, এবং ক্ল্রীশিক্ষার কথা" বই দৃখাঁন বিশেষ 
তথ্যবহুল । তাঁর রাঁচত গ্রন্থের সংখ্যা বাংলায় ২৯ 
এবং ইংরেজীতে ৪1 [১৬,১৭] 

যোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানাঁধ (২০.১০.১৮৫৬৯ - 
৩০.৭.১৯৫৬) 'দগড়া-_হুগলশ। প্রথমে সাবজজ 
পিতার কর্মস্থল বাঁকুড়া জেলা স্কুলে ভার্ত হন 
এবং পিতার মৃত্যু হলে স্বগ্রামে ফেরেন। ১৮৭৮ 
খুশী, বর্ধমান রাজস্কুল থেকে এন্ট্রা্স, ১৮৭৯ 
খু, বৃত্তসহ এফ.এ., ১৮৮২ খ্টী. হুগলী কলেজ 
থেকে প্রথম 'বভাগে বিএ. এবং ১৮৮৩ খন, 
বছরের একমান্র ছান্র হিসাবে বটানীতে ২য় বিভাগে 
এম.এ. পাশ করে কটক র্যাভেনৃশ কলেজের লেক্- 
চারার হন। মাঝে কিছাদন কাঁলিকাতা মাদ্রাসা 
কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ ও প্রোসডেল্সী কলেজে কাজ 
করে কউকে যান এবং একটানা ৩০ বছর অধ্যাপনার 
পর ১৯১৯ খডী. অবসর গ্রহণ করেন। এরপর 
১৯২০ খ. বাঁকুড়ায় ফিরে আমু সেখানে বাস 
করেন। ৩৬ বছরের অধ্যাপনা জীবনেও তিনি ১২ 
বছর বাংলা ভাষা-চর্চায়, ১২ বছর জ্যোতীর্বদ্যা- 
চর্চায় এবং ১২ বছর দেশীয় কলা-চর্চায় ব্যাপৃত 
গছলেন। প্রবাস”, 'সাহত্য', বঙ্গদর্শন” ও 'ভারত- 
বর্ষ” পল্লিকায় নিয়ামত প্রবন্ধাঁদ লিখতেন । গুঁড়শার 
জঙগ্গলরাজ্য খণ্ডপাড়ার জ্যোতার্বদ চন্দ্রশেখর বা 
পঠানশ সামল্তর ইংরেজী জাীবনচারত রচনা করে 
তাঁকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পাঁণ্ডিত-সমাজে পাঁরাঁচত 
করার জন্য পুরীর পাঁণ্ডিতসভা কর্তৃক পবদ্যানাধ' 
উপাধি-ভূষিত হন। পঁসদ্ধাল্তদর্শন" গ্রন্থ সম্পাদনা 
ও “বাশুলণী চণ্ডশদাস' নামে পুঁথি আবিচ্কার করেন। 
তিনি বাংলা বানানে 'দ্বত্ব বর্জন রখাতয় প্রচলন- 
কারণ । *&10০801 [701211 240 গ্রম্থের জন্য রবণল্দ্র- 



রউফ 

উষ্ঠরেট ছিলেন। ১৭.৪.১৯৫৬ খ:ঈ. বাঁকুড়ায় অনু- 
'্ঠত কাঁলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের 'বশেষ সমাবর্তন 
উৎসবে তাঁকে ডক্টরেট উপাঁধ দ্বারা সম্মানিত করা 
হয়। 'বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষদের 'বাশিষ্ট সভ্য, 
কয়েক বছর সহ-সভাপাঁত ও এক বছর সভাগাঁতি 
গছলেন। বিজ্ঞান পাঁরষদ, ডীদ্ভদ বিদ্যা পাঁরষদ 
ও উৎকল সাহত্য সমাজের সভ্য ছিলেন। তাঁর 
রচিত বিজ্ঞান ও সাহত্য-বষয়ক উল্লেখযোগ্য পাঠ্য" 
পৃস্তক : পন্রালি' তে খণ্ড), আমাদের জ্যোতিষী 
ও জ্যোতিষ', 'রত্বপরাক্ষা', 'শঙকুনির্মাণ', “বাংলা 
ভাষা” “বেদের দেবতা ও কৃঁষ্টকাল', “চণ্ডীদাস- 
চরিত । 1৩১৪৭১২৫১৩৩] 

রউফ। ভাটপাড়া-শ্রীহট্র। পূর্ণনাম__ আবদুল 
বউফ চৌধুরী। পত্বশর মৃত্যুর পর তান “বচ্ছেদ 
সঙ্গত" কাব্যগ্রল্থ রচনা করেন ১৩১৯ ব.)। এ 
গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণলখলা-ীবিষয়ক কয়েকাঁট পদ আছে ; 
তার মধ্যে একাঁট--'বন্ধরে দোখতে আম যাব গো 
নদীয়া” । [৭৭] 

রক্ষণ বেরা (৫- ১৯৩০) 'সাতীত্রন্দা মোৌদনী- 

পুর। ১৯৩০ খুশী, চোৌকিদারী ট্যাক্সের বিরুদ্ধে 
বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করে পাঁলসের গুলিতে আহত 
হয়ে এ 'দনই মারা যান। [৪২] 

রঘহদেব ন্যায়ালগ্কার (১৭শ শতাব্দী)। কাশশী- 
বাসী এই নৈয়ায়কের রাঁচত গ্রল্থাবলশ বাঙলার 
বাইরে সুপ্রাপ্য। রাঁচিত গ্রম্থাঁদর মধ্যে শনরবীন্ত- 

প্রকাশ" সবশ্রেত্ঠ। যশোবিজয়ের “অস্টসহম্্রী বিবরণে, 
রঘদেবের নাম আছে এবং ১৬৫৭ খ৭ম্টাব্দের 
শনর্ণয়পন্লে 'তাঁনও "স্বাক্ষর করেন। গুপ্তিপাড়ার 
সপ্রাসদ্ধ পাণ্ডত চিরঞ্জীব ভট্রাচার্য তাঁর ছাত্র 
ছিলেন। [৯০] 

রছ্ুনল্দন (১৬শ শতাব্দী) শ্রীথণ্ড। মুকুন্দ। 
বৈষফব-সমাজের অন্যতম 'বাঁশম্ট ভন্ত এবং 'গৌর- 
নামামৃতস্তোল্র” গ্রন্থের রচাঁয়তা। চৈতন্যদেব তাঁকে 
পুত্র বলে সম্বোধন করে গলায় ফুলের মালা 
পরিয়েছিলেন। বৈষণবরা তাঁকে মহাপ্রভুর মানস 
বলতেন। [২,২২৭] 
রঘনন্দন দাস গোস্বামী (১৭৮৬ -2) মাড়গ্রাম 

-বর্ধমান। ফিশোরশমোহন। 'নত্যানন্দ মহাপ্রভুর 
বংশধর রঘুনন্দন বাল্যে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও 
শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন শেষ করে ১৮ বছর বয়সে 
কাবতা রচনা শুরু করেন। তান বহু পদ রচনা 
করে শশতমালা'য় সাল্লবদ্ধ করেন। তাঁর রাঁচত 

সংস্কৃত গ্রন্থ 'গোরাগ্গচম্পূতে চৈতন্যদেবের নব- 
গ্বীপলশলা মার বার্ণিত হয়েছে। তিনি ৪৫ বছর 
বয়সে বাংলায় নিজ বংশবৃত্তান্ত 'রামরসায়ন কাব্য 
লেখেন। তাঁর রাঁচিত অপর গ্রল্থ : 'রাধামাধবোদয়” 

[৪৩৯ ] রছহনাথ দাস 

“দেশিকনির্ণয়', 'বৈষবন্রতীনর্ণয়' প্রভাতি । 'তাঁন 
স্মাত-বিষয়ক দৃইখান গ্রন্থ গিলখোঁছলেন। [২,৩, 
২৫,২৬] 

রঘ্নল্দন ভটীচার্য (১৬শ শতাব্দী) নবদ্বশন্প। 
হরিহর। প্রখ্যাত স্মার্ত পাণ্ডত। রথুনন্দন পিতার 
কাছে স্মাতি এবং নবদ্বীপের তৎকালীন স্বাবখাত 
পণ্ডিত শ্ত্রীনাথ তকচূড়ামাঁণর কাছে স্মৃতি ও 
মীমাংসা অধায়ন করে বিশেষ ব্যৎপাত্ত অর্জন 
করেন। এই সময় নবাব হোসেন শাহের শাসনকালে 
বিপর্যস্ত হিন্দুসমাজকে বিপর্যয় থেকে রক্ষার 
জন্য নানাবধ সংাহতা, পুরাণ, কম্পসূত্র, দর্শন 
প্রভতি অধ্যয়ন করে তান 'অস্টাবিংশাতিতত্বস্মাতি- 
গ্রন্থ” রচনা করেন। এছাড়া তাঁর্থযাল্লাবাঁধ প্রভীত 
প্রয়োগগ্রল্থ, দায়তত্ব এবং জশমৃতবাহনের (১২শ 
শতাব্দী) রচিত বিখ্যাত 'দায়ভাগ" গ্রন্থের টণকা 
লেখেন। স্মাতশাস্তে পাণ্ডিত্যের জন্য '্মার্ত 
ভট্টাচার্য আখ্যায় তিন প্রাসাম্ধ লাভ করোছলেন। 
সামাজক ও ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর 'নর্রোশত 
মত 'হন্দু সমাজে এখনও প্রাধান্য পেয়ে আসছে। 
[২,৩,২৫,২৬] 
-_- রঘুনাথ বা রঘ; ভাকাত। বাঙলার একজন নাম- 
করা দস্যু । তাঁর শোর্যবশর্ষের বহু কাঁহনশ প্রচালিত 

আছে। কাঁলকাতার উত্তরে কাশশপূর থানার উত্তর- 
গায়ে যে দ্বাদশ 'শিবমান্দর আছে তা তাঁর প্রাত- 
ম্ঠিত বলে প্রবাদ । শোনা যায় তান লুশ্ঠিত সম্পদের 
বেশীর ভাগ দীন-দরিদ্রের দুঃখমোচনের জন্য বায় 
করতেন। [২২৬] 
রঘনাথ দাস (আনু. ১৭ ২৫ - ১৭৯০)। দাঁড়া- 

কাঁবর প্রকৃত স্যাম্টকর্তা এবং 'বখ্যাত কাঁবয়াল 
রাস নাঁসংহের শিক্ষক-গুরু। তাঁর 'নিবাস কারও 
মতে কলিকাতা, কারও মতে সালিখা, আবার কেউ 
কেউ বলেন, গাঁপ্তপাড়া। [২০7 
রঘুনাথ দাস গোম্বামশ (১৪৯৫/৯৬ - ১৫৮২) 

কৃষ্পুর-হৃগলশ । বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীর অন্- 
তম। পিতা গোবর্ধন সপ্তগ্রাম তালুকের জমিদার 
ছিলেন। ধর্মানূরাগশ পত্র রঘুনাথকে সংসারণ 
করবার জন্য ১৭ বছর বয়সে বিবাহ দেন কিন্তু 
রঘুনাথ সাংসারক ভোগবিলাস ত্যাগ করে চৈতন্য- 
দেবের সঙ্গে মালত হন। বলরাম আচার্যের শিষ্য 
ছিলেন। ১৬ বছর নীলাচলে মহাপ্রভুর সেবা করেল 
মহাপ্রভুর তরোভাবের পর বন্দাবনে গিয়ে রূপ ও 
সনাতনের সাহচর্য পান। বৃন্দাবনে তাঁর প্রধান 
কশীর্তি রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড উদ্ধার। 'তনি 
উপদেশামৃত”, “মনধীশক্ষা', শ্লীচৈতনাগ্তব কজ্প- 

বক্ষ” পবলাপকুস্মাঞ্জলি', স্তবমালা", 'চৈতন্যা্টক”, 
“মূস্তাচারিত', গ্দানকেলিচিল্তামাপ প্রভাতি গ্রন্থ 



রঘ্নাথ ভর্ট 

রচনা করেন। স্বরূপ দামোদর-কৃত চৈতন্যজশীবনী- 
মূলক কড়চারও বাঁত্তকার ছিলেন। [২,৩,২৫,২৬] 

রঘদনাথ ভঙ্ট গোস্বামশ, ভট্ট রঘনাথ (১৫০৫ - 
১৫৭৯) বারাণসী। তপন মিশ্র । রঘুনাথ নশলাচলে 
এসে ৮ মাস থেকে বৈষণবধর্মে বিশেষ আভজ্ঞতা 
লাভ করেন। রন্ধন-কার্ষে সুদক্ষ ছিলেন এবং তাঁন 
নীলাচলে রান্না করে মহাপ্রভুকে খাওয়াতেন। তাঁর 
রন্ধন-পারিপাট্যের কথা বৈষব গ্রল্থাঁদিতে 'ববৃত 
আছে। মহাপ্রভুর আদেশে কৌমার্য-ব্রত অবলম্বন 
করে কাশীক্ষেত্রে 'বাবধ শাস্দ অধ্যয়ন করেন। 
িতামাতার মৃত্যুর পর বৃন্দাবনে যান। সেখানে 
শ্রীরূপের সভায় তান ভাগবত পাঠ করতেন। তৎ- 
কালান শ্রেষ্ঠ পাঠক ছিলেন। মহাপ্রভুর পাঁরবারের 
ষড়গোস্বামীর 'তিনি অন্যতম। [২১৩] 

রঘুনাথ ভাগবতাচার্য। ১৫১৩ খুশী. চৈতন্য- 
দেব বরাহনগরে কবি রঘুনাথের ঘরে আঁতথ্যগ্রহণ 
করেন এবং তাঁর মুখে ভাগবত পাঠ শুনে মুগ্ধ 
হয়ে তাঁকে 'ভাগবতাচার্য* আখ্যা দেন। রঘুনাথ 
শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে 'কৃষপ্রেমতরাঁঞ্গিণন' গ্রন্থ 
রচনা করেন। এই গ্রন্থে প্রায় ২০ হাজার শ্লোক 
আছে। ৯৫৭৬ খ্টী. রচিত 'শোৌরগণোদ্দেশ- 
দীপিকা এই গ্রন্থের উল্লেখ আছে। [২] 

রঘ;নাথ শিরোমাণি (১৪৫৫/৬০ - 2) নবদ্বীপ । 
বিখ্যাত নৈয পণ্ডিত। ১৪শ শতাব্দীর মধ্য- 
ভাগে গঙ্গেশ উপাধ্যায় কর্তৃক 'তত্তচিন্তামাণ' গ্রন্থ 
রচনার পর অগণিত নব্যন্যায়ের গ্রন্থ-রচঁয়িতার মধ্যে 
মহানৈয়ায়িক মিথিলার পক্ষধর মিশ্র ও নবদ্বীপের 
রঘুনাথ শরোমাণই কেবলমান্ত নৃতন সম্প্রদায় 
সৃষ্ট করতে সমর্থ হয়োছলেন। রঘুনাথ অজ্প- 
বয়সে পাঠ সমাপ্ত করে অধ্যাপনা শুরু করেন 
এবং বিচারার্৫থ মাথলায় গিয়ে পক্ষধর 'মশ্রকে 
পরাজিত করেন প্রায় ১৪৮০- ৮৫ খুখ.)। তার 
ফলে নবান্যায়ে মিথিলার প্রাধান্য বিল্স্ত হয়ে 
নবদ্বীপই নব্নন্যায়-চর্চার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। প্রবাদ 
যে তান বাসুদেব সার্বভৌমের কাছে নব্ন্যায় 
অধ্যয়ন করেন। চৈতন্যদেব তাঁর সহপাঠ ছিলেন। 
রঘুনাথের প্রধান গ্রন্থ 'অনুমানদশীধাত, আজও 
পধন্তি ভারতের সর্ব দর্শনের দুর্হতম আকর- 
গ্রল্থরূপে স্বীকৃত। এট প্রামাণ্য গ্রল্থঘর্পে তাঁর 
সময়েই বাঙলাদেশে সংপ্রাতচ্ঠত হয়োছল। ফলে 
পূর্বতন ও সমকালশন যে সকল মাঁণটশকা রাঁচত 
হয়োছল, দশীধাঁতর প্রচারকালে তাদের পঠন-পাঠন 
নিঃশেষে ল্প্ত হয়ে যায়। নবদ্বশপে ১৬শ শতাব্দখর 
প্রথম পাদেই দীধিত্যনূযায়শ সম্প্রদায় সমস্ত শাস্ত- 
বারসায়ী পণ্ডিত-সমাজকে আত্মপক্ষপাতণ ও অভ- 
ভূত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ঠিক এই সময়ই 

[ 889 ] রঘুনাথ [সিংহ 

দ্বীপকে প্রকাম্পত করে তুলোৌছল। এই দুই প্রবল 
আন্দোলনের ফলে মীমাংসানুগত যাগযজ্ঞাদর অন্ 
ম্তান খুবই কমে যায়। তাঁর রাঁচিত অন্যান্য গ্রন্থ, 
প্রত্যক্ষমাণদীধাতি', 'শব্দমাঁণদীধাতি”, 'আখ্যাতবাদ,, 
নঞ্বাদ “পদার্থখণ্ডন, প্দুব্যাকরণাবলপপ্রকাশ- 
দীধাত" 'গুণকিরণাবলপপ্রকাশদীঁধাতি', 'আত্মতত্ব- 

প্রভৃতি। বিখ্যাত স্মৃতিশাস্লীবং শুলপাণি মহা- 
মহোপাধ্যায় তাঁর মাতামহ। [৯০] 

রঘুনাথ সার্বভৌম ভগ্রাচার্য। জনৈক 'বখ্যাত 
স্মৃতি ও জ্যোতিঃশাস্তাবং। তান ১৬৬২ খপ, 
রাজা রাঘবের আদেশে স্মার্তব্যবস্থার্ণব ও রাজা 

নামক জ্যোতিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এছাড়া তাঁর 
রচিত দায়ভাগসম্বন্ধীয় 'দ্বত্বব্যবস্থার্ণবসেতুবন্ধ”' ও 
“সদ্ধান্তার্ণৰ' নামে বেদান্ত গ্রন্থ পাওয়া যায়। [২] 

রঘমনাথ সিংহ আনু. ৬৯৫ -?)। বিষুপুরের 
প্রথম মল্লরাজা রঘুনাথ উত্তর ভারতের জগনগরের 
রাজপনত। প্রচালিত কাহিনী অনুসারে এ রাজা 
পুরীর জগন্নাথদেব দর্শনের উদ্দেশ্যে সস্ত্রীক রওনা 
দলে পথে লাউগ্রামে যে সন্তানের জন্ম হয় সেই 
সমন্তানই পরবতী কালে স্থানীয় আঁদবাসী বাগদী- 
দের যুদ্ধাবদ্যা শাখয়ে রণকুশল করে তুলোছলেন। 
তাদেরই পরাক্রমে একাঁদন সমগ্র িফুপুর রাজ্য মল্ল- 
ভূমি নামে আভাহত হয়। এখন সেই "বস্তৃত রাজ্য 
বর্ধমান, বীরভূম ও বাকুড়ার অন্তভূন্ত। রঘুনাথ 
৩৪ বছর রাজত্ব করোছলেন। তাঁর রাজত্বকালে 
প্রজারা তাঁকে 'আদমল্ল' বলে স্বীকার করে। লাউ- 
গ্রামে তরি রাজধানী 'িল। তান পুটেশবরশ দেবী- 
মৃর্তি স্থাপন করে একাঁট মান্দর 'নর্মাণ করে- 
ছিলেন। তাঁর রাজত্বকাল থেকেই 'িফুপুর রাজ- 
বংশের খ্যাতি ও সৌভাগ্য বাড়তে থাকে । রঘুনাথের 
পুত্র জয়মল্ল রাজা হয়ে রাজ্য বহুদূর বিস্তৃত 
করেন এবং 'বফ্ুপ্নরে নৃতন রাজধানী স্থাপন 
করেন। এই বংশ প্রায় নয় শ বছর রাজত্ব করে। 
[২,১৮] 

রঘ;নাথ সিংহ, "দ্বিতীয় (?- ১৭১২) 'বিফু- 
পুর । দ্বিতীয় দুর্জয় সিংহ । মল্ররাজবংশের সর্বা- 
পেক্ষা প্রাসদ্ধ ব্যান্ত। তাঁর আমলে রাজ্যের [বিশেষ 
উন্নাত হয়োছল। ১৭০২ খ:খ. রাজা হয়ে মল্লদের 
সামারক গৌরব ফিরিয়ে আনেন। তাঁর রাজত্বের 
সময় চেতা-বরদার মোঁদনী'পুর) ভূদ্বামী শোভা 
সিংহ স্বাধীনতা ঘোষণা করলে রঘুনাথ সম্রাট আও- 
রঙ্গজেবের পক্ষে মোগলদের হয়ে শোভা সিংহের 
1াবপক্ষে যৃম্ধ করে চেতা-বরদা অধিকার করতে 



রঘুমপি বিদ্যাভূষণ 

সমর্থ হন। কাঁথত আছে, তিনি শোভা 'সংহের 
প্রাসাদ থেকে লালবাঈ নামে এক অতুলনীয় সুন্দরী 
গায়কাকে নিয়ে আসেন এবং তাঁর প্রেমমুশ্ধ হয়ে 
রাজকার্যে অবহেলা করতে থাকেন। পরে লাল- 
বাঈয়ের প্ররোচনায় ইসলামধর্ম গ্রহণে উদ্যোগণ হলে 
রঘুনাথ নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পত্র 
গোপাল সিংহ রাজা হয়েছিলেন। রঘুনাথ 'সংহের 
আমন্ত্রণে সেনী ঘরানার বাহাদুর খাঁ ও পীরবক্স 
[বফুপুরের দরবারে নিষুস্ত হয়েছিলেন এবং সেই 
সময় থেকে বাঙলাদেশে ধ্রুপদ সঙ্গীতের চর্চা শুরু 
হয়। [&২] 

রঘমমাণি বিদ্যাভুষশ €:-১৮১৯)। 1পতা-_ 
রামানন্দ বিদ্যালদ্কার। পাণ্ডিত রঘুমাঁণ চিতপুর- 
নবাব দেলওয়ার জঙ্গের অনুমাতক্রমে চিতপূর 
ঘোকামে চতুষ্পাট? স্থাপন করোছিলেন। রাত গ্রন্থ 

')  "আগ্নমসার'ঃ শব্দমূস্তামহার্ণব 
(অভিধান) ও 'প্রাণকৃষীয় শকান্দা । [৬৪] 

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭ - ১৩.৫.১৮৮৭) 
কাকুলিয়া-বর্ধমান। রামনারায়ণ। গ্রামস্থ পাঠশালায় 
ও মিশনারী স্কুলে পড়ে হুগলশ মহসীন কলেজে 
ভার্ত হন। শারীরিক অসস্থতার জন্য ১৮৪৩ 
খটী. কলেজ ত্যাগ করেন। ইংরেজী, সংস্কৃত ও 
প্রাচীন গুঁড়য়া কাব্য-সাহিত্যে তাঁর যথেষ্ট ব্যৎপাত্ত 
ছিল। ঈশ্বর গুস্তের সাহচর্যে “সংবাদ প্রভাকর' 
পাল্রকায় ?তাঁন সাহত্য রচনা শুরু করেন। ১৮৫৫ 
খুব. প্রকাশিত 'খ্ডুকেশন গেজেট" পান্রকার সহ- 
সম্পাদক 'ছিলেন। এঁ সময়কার এডুকেশন গেজেটে 
তাঁর গদ্য ও পদ্য উভয় রচনাই প্রকাশিত হত। 
১৮৬০ খ্শী. কাঁলকাতা প্রোসডেল্সপী কলেজে ৬ 
মাস অধ্যাপনার পর আয়কর আসেসর ও ডেপুটি 
কালেইর হন? ক্রমে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে সুনামের - 
সঙ্গে চাকার করে ১১.৪.১৮৮২ খু, অবসর 
নেন একজন স্বদেশপ্রেমিক কবিরূপে ইতিহাসে 
স্বাক্ষর রেখে গেছেন। বাঙলার বাদ্ধজশবী মহলে 
দেশপ্রেমের চেতনা জাগানোর জন্য রঙগালালের কাব্য 
অনস্বীকার্য অবদান রেখে গেছে। রচিত কাব্য- 
গ্রল্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্পদ্মিনী উপাখ্যান” 
কর্মদেবী” এবং 'শুরসুন্দরী'॥। টউডের আযানাল্স: 
অফ রাজস্থান থেকে উপাখ্যান অংশ নিয়ে “পদ্মিন 
উপাখ্যান রচনা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর স্বদেশী 
যুগের 'বিশ্লবীগণ পাঁদ্মিনণ উপাখ্যানের অংশ 
'স্বাধীনতাহখনতায় কে বাঁচিতে চায়/দাসত্ব শৃঙ্খল 
বল কে পারবে পায় শীর্ষক পধান্তগাঁল মন্ধরূপে 
উচ্চারণ করতেন। তান সংস্কৃত কুমারসম্ভবের 
পদ্যানুবাদ কর়োছিলেন। 'নশীতিকুসমাঞ্জীল' তাঁর 
অপর পৃস্তকা। তাঁর 'কাণ্ণী-কাবেরী” ১৮৭৯) 

1 8৪১৯ ] রজনীকান্ত গপ্ত 

কাব্য-গ্রন্থ প্রাচীন ওাঁড়য়া কাব্যের অনুসরণে 'লাঁখত। 
তান 'উৎকল দর্পণ” নামে সংবাদপত্র প্রাতিষ্ঠা 
করেন। গাঁড়শার পৃরাতত্ত ও ওড়িয়া ভাষা সম্বন্ধে 
বহু নিবন্ধ [তান লিখেছেন। ইংরেজী -প্রভাবত 
বাংলা সাহত্যের তান অন্যতম পথপ্রদর্শক। [৩, 
৭১৮,২৫,২৬] 

রঞ্গলাল মুখোপাধ্যায় (১৪.৩.১২৫০ ব.-2)। 
রাহৃতা- চব্বিশ পরগনা । িশবম্ভর। সকার রঙ্গ- 
লালের মধাম ভ্রাতা মৈলোকানাথ ইংরেজী ও বাংলা 
ভাষার একজন 'বাঁশম্ট লেখক 'ছলেন। রঞ্গলালকে 
প্রথম বয়সেই সংসার চালানোর জন্য বাস্ত থাকতে 
হওয়ায় কোনও প্রাসিম্ধ কলেজাদতে 'বিদ্যাশক্ষা 
করতে পারেন নি। কিন্তু নিজের চেষ্টায় ইংরেজী, 
বাংলা, সংস্কৃত ও গাঁণতশাস্ম শিখোঁছলেন। তিনি 
চাকার জশবনের আঁধকাংশ সময়ই 1ীশক্ষকতা করে- 
ছেন। বারভূমের ডাঁড়কার স্কুলের প্রধান শিক্ষক 
থাকা কালে তদানীন্তন স্কুল পরিদর্শক ভূদেব- 
মুখোপাধ্যায় ১৮৭০ খুশ. এ স্কুল পরিদর্শনে 
ণগয়ে তাঁর কাঁবতাপুরণ প্রাতভার পাঁরচয়ে আনান্দত 
হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় 'বিধবা-ীববাহের মত প্রচ” 
1লত করলে তান হাস্যোদ্দীপক গান রচনা করেন 
_-বে'চে গেলুম অ'লো 'দাঁদ একাদশশর দায়ে/ 
দদ্যাসাগর দেবে নাক 'িবধবা রমণীর বয়ে'...। 
“সোমপ্রকাশ', 'জন্মভূঁম” 'কম্পদ্ুম, 'আর্ধদর্শন' 
প্র্তীত পান্রকায় তাঁর বহ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। 
১২৯০ ব. কলিকাতায় একাঁট ছাপাখানা প্রাতজ্ঠা 
করে, পরে সেটি নিজগ্রামে নিয়ে যান এবং প্রসিদ্ধ 
শব*বকোষ' আভিধান প্রকাশ শর করেন। এই 
আভধানের প্রথম ভাগ থেকে শ্বিতীয় ভাগের কিছু 
অংশ তাঁর সম্পাঁদত। রাঁচত গ্রন্থ : “শরৎশশশী', 
শবজ্ঞানদর্শক', পচত্তচৈতন্যোদয়,, 'বৈরাগ্যাবাঁপন- 
বিহার, প্রভৃতি । [২০,২৬,২৬] 
রজতকুমার সেন (১৯১৩ - ৬.$.১৯৩০) চট্টগ্রাম । 

রঞ্জনলাল। গুপ্ত বিপ্লবশ দল 'ইীপ্ডয়ান 'রিপাব্ত 
দলকান আর্ম'র সভ্য ছিলেন। ১৮.৪,.১৯৩০ খু, 

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে এবং ২২.৪-১৯৩০ খএশ, 
জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ সৈনোর সঙ্গে সংগ্রামে 
অংশগ্রহণ করেন । চট্টগ্রামের ইউরোপায়দের আবাস" 
স্থল আরুমণকালে প্রহরীদের সঙ্পো এক সংঘর্ষে 
তাঁর মৃত্যু ঘটে। [১০,৪২৭] 

রজনীকাম্ত গুপ্ত (১৩.৯,১৮৪৯ -৯৩-৬, 
১৯০০) তেওতা-ঢাকা। কমলাকান্ত। স্থানীয় 
বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে কাঁজকাতা সংস্কত 
কলেজে এল্টাল্স শ্রেণী পর্য্তি পড়েন। শারীরিক . 
অসুস্থতার জন্য পড়াশুনায় আর অগ্রসর হতে 
পারেন নি। পিতার কাঁবরাঁজি বা সরকারণ চাকার 
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কোনটাই পছন্দ না করে লেখকের জশীবিকা গ্রহণ 
করেন। নিজ অধ্যবসায়বলে বাংলা রচনায় এতদূর 
পারদশশি হন যে, কলিকাতা 'বিশ্বাবিদ্যালয় তাঁকে 
এফ.এ. ও বি.এ. পরাক্ষায় বাংলা রচনার পরীক্ষক 
গনযুস্ত করেন। সামান্য পাঁরশ্রমিকে এডুকেশন 
গেজেট' পা্রকায় এরীতহাঁসিক প্রবন্ধ লিখতেন এবং 
১২৮৮ ব. 'বঙ্গবাসণ" পান্রকা প্রকাশিত হলে তার 
লেখকশ্রেণীভুন্ত হন। ১৯.৪.১৮৯৪ খুশী, বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদের প্রথম আধবেশনের দিন থেকেই 
[তিনি তার সদস্য ও কার্ধানর্বাহক সামাতির সভ্য এবং 
পাঁরষদের মুখপন্ত্র 'সাহিত্য-পাঁরষৎ পান্রকা'র প্রথম 
সম্পাদক 'ছিলেন। তিনি 'জয়দেবচরিত' শীর্ষক 
প্রব্ধ লিখে শোৌরান্দ্রমোহন ঠাকুরের কাছে পুরস্কৃত 

পাঁরচয়” “বীর মাঁহলা”, 'ভীম্মচারত', 'আর্যকশীতি” 
প্রভাত গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রাঁচত এসপাহণশ 
যুদ্ধের ইতিহাস" (৫ খণ্ড) বাংলায় এ্রীতহাসক 
সাঁহতো্ো উল্লেখযোগ্য সংযোজন । 'সপাহশী বিদ্রোহের 
পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় তাঁর ২০ বছর সময় 
লেগোঁছল। সরকারের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ 
নূতন উপাদানে তান এই ইতিহাস রচনা করেন। 
এই গ্রন্থের ৩য় খণ্ড প্রকাশ করতে বাঙাল প্রকাশক- 
গণ ভয় পেয়েছিলেন। তাঁর রচিত 'দেশণয় মদ্রাষল্- 
বিষয়ক প্রস্তাব" পুস্তিকায় ভারতীয় সংবাদপন্নের 
ইতিহাস পাওয়া যায়। সাহত্য পাঁরষদ তাঁরই 
প্রস্তাবমত ভূগোল, অঙ্ক, বিজ্ঞান ইত্যাঁদ পড়ানোর 
জন্য পাঁরভাষা সাঁমাত গঠন করে। রবীন্দ্রনাথ এই 
সমাতর একজন সভ্য 'ছিলেন। [৩,৬,৭,৮,২৫, 
২৬,২৮] 

রজনশকাম্ত গহ (১৯.১০.১৮৬৭ -১৩.১২, 
১৯৪৫) জ্াম্ীরয়া-ময়মনাঁসংহ। উমাকাম্ত। 
১৮৮১ খ:খ. ছান্রবাত্ত পাশ করেন। ১৮৮৮ খুশী, 
ময়মনাঁসংহ ইন্স্টাটউশন থেকে বাঁন্তসহ প্রবে- 
শিকা, ১৮৯০ খী, ঢাকা কলেজ থেকে এফ.এ, ও 

১৮৯২ খু. ইংরেজীতে ₹েয়) অনার্পসহ বি.এ. 
শাশ করে ব্রাহ্ম বাঁলকা 'বদ্যালয়ের সহকারণ প্রধান 
শিক্ষক হন। এই বছরই ববাহ হয়। ১৮৯৩ খু, 
প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় স্থান আধিকার করে এম.এ. 
পাশ করেন। ১৮৯৪ খুশী, ভবানীপুর এল.এম.এস. 
কলেজে শিক্ষকতা করেন। ১৮৯৪ -৯৬ খুশি, 
কাঁলকাতা 'সাট কলেজে ইংরেজশর অধ্যাপকরূপে 
নিষুস্ত ছিলেন। পরে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে বাঁকী- 
পরে রামমোহন রায় সেমিনারশ' নামে একাঁট 
স্কুল প্রাতিষ্ঠা করে ১৮৯৭ - ১৯০১ খু. ষৎসামান্য 
বৈতনে শিক্ষকতা করেন। ২১.৬,৯৯০১ -৩০.৬. 
১৯১১ খ:শ. পরষক্ত বাঁরশাল রজমোহন কলেজে 
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প্রথমে অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ পদে কাজ করেন। 
এই সময় স্বদেশী দলের সঙ্গে যোগাযোগ থাকায় 
পদচ্যুত হন। ১.৭.১৯১১- ৩০-৬,১৯১৩ খডী, 
ময়মনাঁসংহ আনন্দমোহন কলেজে অধ্যাপনা করেন। 
১.৭.১৯১৩ - ৩০.৬.১৯১৪ খু, কাঁলকাতা বশব- 
বিদ্যালয়ের অধ্যাপক 'ছিলেন। সরকারী আদেশে 
পুনরায় পদচ্যুত হন। এরপর সিটি কলেজে অধ্যা- 
পনার কাজে নিযুন্ত হন ও ১৯৩৬ খী, তার 
অধ্যক্ষ হন। আদর্শ শিক্ষক ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের 
আচার্য হিসাবে খ্যাত লাভ করেন। বাংলা, ইংরেজ, 
সংস্কৃত, গ্রীক, ফরাসণ, ল্যাটিন জানতেন। মুল 
গ্রীক থেকে সম্রাট মাকণাস অরেলিয়াস', “আযান্টো- 
গনয়াসের আত্মাচন্তা” এবং 'মেগাঁষ্থানসের ভারত 
বিবরণ” অনুবাদ করেন। রাঁচিত গ্রন্থ : 'সক্রোটিস, 
৫য় খণন্ড)। [1৩,৮২] 

রজনশকাম্ত ঘোষ (2- ২৭.৯.১৯৪২১) সোনা- 
কাণিয়া- মোৌদনীপুর। '"ভারত-ছাড়' আন্দোলনে 
বেলবাঁনতে শোভাযাল্লাকালে পুঁলসের আক্রমণে 
আহত হয়ে এ দিনই মারা যান। 1৪২] 

রজনশকান্ত চদ্রোপাধ্যাম্স (১৮৭৪ - ২৪,১১৯, 
১৯৩৬) ঝালকাঠ--বাঁরশাল। সররেন্দ্রনাথ ও 
আশ্বনীকুমারের অনুগাঁমরূপে স্বদেশ আন্দোলনে 
যোগ দেন। বাঁরশালের সকল আন্দোলনে সাক্রুয় 
অংশগ্রহণ করে বহুবার কারাবরণ করেন। ঝালকাঠি 
পৌরসভা এবং ১৯২১ খ্ী, থেকে ১১ বছর জেলা 
কংগ্রেসের সভাপাঁতি 'িলেন। ঝালকাঠিতে জাতীয় 
'বদ্যালয় প্রাতিষ্ঞা করেন। [১০] 

রজনশকাম্ত মাইীত €?- ২৯.৯.১৯৪২৯) খাজু- 
রারি-মোপনীপুর। শ্রীরাম। 'ভারত-ছাড়” আন্দো- 
লনে ভগবানপ্র প্যালস স্টেশন আক্রমণকালে 
1তাঁন পাঁলসের গুঁলতে আহত হয়ে এ দনই মারা 
যান। [৪২] 

রজনশকান্ত সেন ১ €(২৬.৭-১৮৬৬ - ১৩.৯, 
১৯১০) ভাঙ্গাবাড়ী-_পাবনা। পিতা 'পদাঁচল্তামাণঃ 
নামক কণর্তনগ্রল্থ ও 'অভয়াবহার' গাীতিকাব্যের 
রচাঁয়তা গরুপ্রসাদ। বজনীকান্ত রাজশাহশীতে 
প্রাথথামক 'শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে ১৮৮৩ খ. কুচাবহার 
জেনকিম্প্ স্কুল থেকে এন্টরা্স, রাজশাহশী কলেজ 
থেকে এফ.এ., 'সাঁট কলেজ থেকে 'ব.এ. এবং 
১৮১৯১ খু. বি.এল. পাশ করে রাজশাহশী কোর্টে 
ওকালাঁত শুরু করেন। 'কিছুদন নাটোর ও নওগাঁর 
অস্থায়ী মূন্সেফ ছিলেন। ১৫ বছর বয়সে কাল?- 
সঈঙ্গশত রচনার মাধ্যমে তাঁর কাবিত্বশান্তর প্রকাশ 
ঘটে। ধাজশাহশতৈে অবস্থানকালে অক্ষয়কুমার 
মৈত্রেয়ের সঙ্গে পাঁরাঁচত হন। অক্ষয়কুমারের ভবনে 
গানের আসরে তিনি স্বরাচিত গান গাইতেন এবং 
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এইখানেই কাঁব 'দ্বজেন্দুলালের কণ্ঠে হাঁসির গান 
শুনে হাসির গান রচনা শুরু করেন। অতান্ত 
'ক্ষপ্রতার সঙ্গে গান রচনা করতে পারতেন । রাজ- 

শাহ থেকে প্রচারত “উৎসাহ” মাসিক পা্রকায় 
তাঁর রচনা প্রকাশিত হত। তাঁর কাঁবতা ও গানের 
1বষয়বস্তু মুখ্যত দেশপ্রশীতি ও ভান্ত। হাস্যরস- 
প্রধান গানের সংখ্যাও কম নয়। দীনেশচন্দ্র সেনের 
মতে 'জনীকান্তর মত মিষ্ট ও আকর্ষণীয় গান 
আর কখনও শুনি নি, দুঃখ ও হতাশার মধ্যে 
তাঁর গানই আমার সান্বনা”। রাঁচিত বিখ্যাত দেশাত্ম- 
বোধক গান--নমায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় 
তুলে নে রে ভাই... । রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৮; তার 
মধ্যে বাণশ”। “অমৃত”, 'কল্যাণন', “অভয়া”, “আনন্দ- 
ময়, 'সদ্ভাবকুসুম”, শেষদান, ও শবশ্রাম 
প্রত্যেকটি গ্রন্থের একাধক সংস্করণ প্রকাঁশত 
হয়েছে। [৩,৭,১০,২৫,২৬,১১৬,১২৪] 

রজনশকাম্ত দেন ২। বরমা- চট্রগ্রাম । ১৯৩০ 
খু. চট্রগ্রামের বিপ্লবী দলে যোগ দেন। পাীলস 
ইন্স্পেন্তর আসান্ন্লা হত্যার ব্যাপারে তাঁকে গ্রেপ্তার 
করা হয়। পুীলসের নির্মম অত্যাচারের ফলে হাস- 
পাতালে মারা যান। [৪২] 

রজনশনাথ রায় €১৫.১২.১৮৪৯ - ১৫৪, 
১৯০২) গাও'দয়া-ঢাকা। অত্যন্ত মেধাবী ছান্র 
ছিলেন। এফ.এ. ও বি.এ. পরীক্ষায় কালকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে প্রথম স্থান আঁধকার করেন। সরকারশ 
অর্থ-বিভাগের উচ্চপদে কাজ করতেন। সাধারণ ব্রাহ্ম- 
সমাজের উৎসাহশ নেতা রজনীনাথ বিধবা ও অসবর্ণ 
ববাহে উৎসাহী ছলেন। গনজে একাঁট কুলশন 
কন্যাকে বহুপত্রীক বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহের দুগ্গাতি 
থেকে বাঁচানোর জন্য সিভিল ম্যারেজ আইনে বিবাহ 
করেন। রক্ষণশীল 'হন্দুগণ এই 'বিবাহ উপলক্ষে 
বিপর্যস্ত হয়ে কুৎসা প্রচারের জন্য পীস্তকা বিতরণ 
করে। নারশশিক্ষার প্রসারকল্পে ১৮৭৬ খু, বলা 
মহিলা বিদ্যালয় প্রাতিজ্ঠাকালে তান দুর্গামোহন 
দাসকে সাহায্য করোছলেন। প্রোসডেল্সী কলেজে 
সহশিক্ষা চালু করার জন্য সংগ্রাম করেন। সরকারী 
কর্মচারী হওয়া সত্তেও ১৯০২ খী. কাজনের 
নাতির সমালোচনা করতে ভশত হন নি। [৮] 

রজনশপাঙদ দত্ত (১৮৯৬ 2- ২০.১২.১৯৭৪) 
ইংল্যান্ডের কেশ্বিজে জল্ম । পিতা উপেন্দ্রকৃষফ ১৮৭৮ 
খুশী. ডান্তারশ পড়ার জন্য কাঁলকাতা থেকে লপ্ডনে 
যান এবং কোঁশ্রিজে স্থাঁয়িভাবে বসবাস শুরু করেন। 
সৈখানে তান ৬ পেনপর ডান্তার অর্থাৎ গরশবের 
ডান্তার 'হসাবে পারচিত ছিলেন। রজনশপাম 'ব্রাটিশ 
কাঁমউনিস্ট পাটির প্রাতিষ্ঠাতা-সভ্য । কৌশ্রিজ স্কুল 
থেকে বৃত্তিসহ সসম্মানে পাশ করেন। প্রথম বিশ্- 

7595৩ ] রজবডীন্দিন 

যুদ্ধ কালে ১৯১৫ খত. সৈন্যাবভাগে যোগ দিতে 
বাধ্য হন। যৃদ্ধ-বিরোধী মতামত ঘোষণা করায় 
কিছুদিন 'তানি কারারুদ্ধ থাকেন। অকফোর্ড বি*ব- 
[বদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি 'সোশ্যালিস্ট সোসাইট' 
নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। এই সংস্থা ১৯১৭ 
খু. রুশ বিপ্লবকে সংবর্ধনা জানানর চেষ্টা করলে 
তান অক্সফোর্ড থেকে বতাঁড়ত হন। পরের বছর 
কেবলমাত্র পরাক্ষার সময়টুকু অক্সফোর্ডে অবস্থানের 
অনুমতি লাভ করেন। এই পরীক্ষায় তিন ৮ 
বিষয়েই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ৩১.৭.১৯২০ 
খুশী. অনুষ্ঠিত 'কামিউীনস্ট ইউীনাঁটি কনভেনশন" 
এর তানি প্রাতিম্ঠাতা-সভ্য এবং ১৯২২ খী. পার্টি 
পুনগঠিন কাঁমশনের সভাপাঁত 'ছলেন। এ বছরই 
1ৃফনল্যান্ডের পার্টি-সভ্যা 5911706 1৬8710-এর সঙ্গে 

তাঁর বিবাহ হয়। ১৯২১ খী. তান 'লেবার 
মাল্থাল' নামে পন্তিকা প্রকাশ করেন। ১৯২৪ খশ. 
থেকে ১৯৩৬ খু. পর্যন্ত তিনি বেলাঁজয়াম ও 
পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে কখনও আত্ম- 
গোপন করে কখনও প্রকাশ্যে বাস করতে থাকেন। 
এই সময় কাঁমউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের পশ্চিম- 
ইউরোপীয় শাখার অন্যতম নেতা 'হসাবে কাজ 
করেন। ভারতের কাঁমউীনস্ট পার্টর জন্য “দত্ত 
ব্রাডলে 'থাসস' ১৯৩৬ খী, ব্রাসেলস শহরে 
[লীখত হয়। কামণ্টারন্নের সপ্তম কংশগ্রেসে যোগ- 
দানের পর ১৯৩৭ খু, লণ্ডনে ফেরেন। তখন 
তান গ্রেট (ব্রিটেনে কমিউনিস্ট পার্টির পাঁলট 
ব্যুরোর সভ্য, পার্টর মুখপন্র “ডেইলী ওয়াকার' 
এবং "লেবার মাল্থাল' পান্রকার সম্পাদক ও 'সক্স- 
ম্যান পপূলার হ্রণ্ট কামাটির সদস্য ছলেন। ১৯৩৯ 
খুশ, থেকে ১৯৪১ খু. পর্যন্ত তান পার্টর 
সাধারণ সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। ১৯১৪৬ 
খুশ, তান ডেইলশী ওয়াক্বর-এর পক্ষ থেকে 
কেবিনেট মিশন" সম্পর্কে তথ্যাঁদ সংগ্রহের জন্য 
ভারতবর্ষে আসেন। অসস্থতার কারণে ১৯৬৭ 
খুশ. পার্টর নেতৃস্থান থেকে অবসর-গ্রহণ করেন। 
রাঁচিত গ্রল্থাবলস : 5০০191191 270 06 ঢ1%116 
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20961017210 প্রভাতি। ক্লেমেল্স দত্ত তাঁর সহোদর । 

[১৬] 
রজবডীদ্দন। কাছাড়। রচিত “মুর্শিদ ভাঁিয়ালশী 

ও কটন জালুয়ানী গণত' গ্রন্থে তাঁর বাঁচিত রাধা" 
কৃফলশলা-বিষয়ক কয়েকটি পদ আছে। একটি পদের 



বঞঙ্জল শেখ 

নমুনা : “.আমার নয়নের বালি বনমালি পায় 
যাঁদ গো চন্দ্রাবলী। [৭৭] 

রঞ্জন শেখ। বীরভূম জেলার রঞ্জন শেখ ১৮৫৭ 
খু, িপাহশ বিদ্রোহের সময় ইংরেজ শাসনের 
বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তোজত করার চেষ্টা 
করেন। [&৬] 

রাঁজিত রায়। আরবী, ফারসী প্রভাতি তৎকালীন 
রাজকীয় ভাষা এবং সংস্কৃত, হিন্দী, বাংলা, পর্তুঁ- 
গজ, ফরাসী, ইংরেজী প্রভাতি ভাষায় পারদর্শী 
ছলেন। তিন নবাব ম্বার্শদকুালি খাঁর অধনে 
'আমিন' বা 'ক্রোক সাঁজোয়াল' রূপে কমর্রিহণ করেন। 
তরি রাঁচত দেহাবলশী "চচতান কেতাব'। [২] 

রণদা উকিল (১৮৮৮ - ১.৮.১৯৭০)। অবনশন্দ্র- 
নাথ ঠাকুর স্থাপিত ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওঁর- 
য়েন্টাল আর্টকে কেন্দ্র করে যে কয়জন শিল্প? 
পরে শিজ্পজগতে প্রাতিষ্তা লাভ করেন, রণদা উকিল 
ছিলেন সেই গোম্ঠবরই একজন। ভারতীয় রশতিতে 
ছাব একে সুনাম অর্জন করেন। পুরানো পন্র- 
পন্রিকায় এককালে তাঁর বহু শিজ্পানদর্শন প্রকাশিত 
হয়েছে। তদানীন্তন 'ন্রাটশ সরকার লন্ডন শহরের 
ইন্ডিয়া হাউসের প্রাচীন চিত্র আঁকার জন্য যে তিন 
জন শিষ্প নির্বাচন করেন তাঁদের মধ্যে তিনিও 
ণছলেন একজন। শিজ্পজগতে সুপাঁরচিত সারদা 
উাঁকল তাঁর অগ্রজ এবং বরদা উকিল তাঁর অনুজ 
ছিলেন। [১৭] 

রণদাপ্রপাদ গুপ্ত (7-১৯২৭)। প্রাসদ্ধ 
শিল্পী । আর্ট স্কুলের ছাত্র থাকা কালে তদানীন্তন 
অধ্যক্ষ ই. 'ব. হ্যাভেলের (১৮৯৬ - ১৯০৬১ পাঁর- 
কল্পনা অনুযায়ী এঁতিহ্যানূসারী চিন্রকলার যথা- 
যোগ্য চর্চার জন্য তাকে সর্বপ্রধান স্থান 'দয়ে 
ইন্ডিয়ান পেইন্টিং ডিপার্টমেন্ট নামে নূতন বিভাগ 
খোলা হয় এবং যেখানে বাস্তবধর্মী ছবি আঁকা 
শেখান হত সেই ফাইন আর্টস িপার্টমেন্টকে 
নিম্নমানের বিবেচিত করা হয়। এই ব্যবস্থার প্রাতি- 
বাদে শিক্ষার্থীরা একযোগে যে ধর্মঘট করে রণদা- 
প্রসাদ তার কর্ণধার ছিলেন এবং এই কাজের ফলে 
তিনি কলেজ থেকে বিতাঁড়ত হন। বাস্তবধর্ম 
চিন্রপদ্ধাতিতে অনুপ্রাত রণদাপ্রসাদ শল্পী শশশ 
হেশের কাছে প্রয়োগাবাঁধ আয়ত্ত করলেও (১৯০০ - 
০৫) কোনও পাশ্চাত্য শিল্পীর কাছে উপয্ক্ত 
শক্ষালাভ করেন 'নি। কলেজ থেকে 'বিতাঁড়ত হয়ে 
তান গড়ের মাঠেই একাঁট আর্ট স্কুল খুলে বসেন 
€১৮৯৭)। মহারাণশ ভিক্লোরিয়ার হশরক জয়ন্তী 
উপলক্ষে তার নাম দেওয়া হয় 'জীবলশ আর্ট 
আযাকাডেোমি'। এই বিদ্যালয়াটি কাঁলকাতা 'মিীনাস- 
শ্যাঁলটি থেকে বিনামূল্যে জামি, মহারাজা মণণচ্দু- 
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চন্দ্র নন্দীর কাছ থেকে অর্থসাহায্য ও কলারাঁসক- 
দের নানা আনুকল্যে লাভ করোছিল। 'ব্রাটশ ভারতে 
এই 'বিদ্রোহখ ছান্র আমৃত্যু দীর্ঘ ৩০ বছর 'বদ্যা- 
লয়াট চালয়োছলেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে হেমেন 
মজুমদার, বসন্ত গাঙ্গুলী, প্রহমাদ কর্মকার, 
ভাস্কর প্রমথ মাল্লক প্রভৃতির নাম 'বিশেষভানে 
উল্লেখযোগ্য । [১৮] 

রতনমাঁণ চষ্টোপাধ্যায় ১৮৯৩ - ২৫.৯*১৯৭৩) 

বাঁল- হাওড়া । গি*বনাথ। প্রখ্যাত গাম্ধীবাদশ নেতা 
ও বাংলা 'হারজন' পান্কার সম্পাদক । 'ফিলসাঁফতে 
অনার্স 1নয়ে বি.এ. পাশ করেন। ছাল্রাবস্থা থেকেই 
গতাঁন বিপ্লববাদী শিক্ষক সতীশ সেনগুপ্ত এবং 
ধিাপ্লব-সংগঠক আশুতোষ দাসের সঙ্গে মালিত 

হয়ে বাঁলতে অনুশখীলন সামাত প্রাতষ্ঠা করেন। 
১৯২০ খুব. তিনি মাহাত্মা গান্ধীর আঁহংসার 
আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন ও ১৯২১ খু. অসহযোগ 
আন্দোলনে কারাবরণ করেন। পরবর্তী কালে আরও 
কয়েকবার তাঁকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়োছল। 
১৯৩৩ খপ. কয়েকমাস তান বগ্গীয় আইন অমান্য 
পাঁরষদের 'ডক্লেটর এবং ১৯৪০ - ৪১ খা. হুগলী 
জেলায় ব্যান্তগত সত্যাগ্রহ পাঁরচালনার ভারপ্রাপ্ত 
িলেন। ১৯৪২ খুশী, “ভারত-ছাড়* আন্দোলন- 
কালে তিনি কারারুদ্ধ হন। ম্বীস্তলাভের পর 
১৯৪৩ -৪৪ খ্যী. দ্াভ্ষ দূরীকরণের কাজে 

গ্গ করেন। ১৯৬২ খুশ, 'তান একবার 
পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন। 
গান্ধীবাদের একানষ্ঠ প্রবন্তারূপে বাংলা 'হরিজন' 
পান্রকার সম্পাদনায় ও 'বাভন্ব পন্র-পান্রকায় মনন- 
শশল প্রবন্ধাঁদ লিখে সর্বসাধারণের নিকট সমাদৃত 

করেন। তান আশুতোষ চক্ষু 'চাকৎসা সাঁমাতির 
প্রাতষ্ঠাতা-সভাপাঁত 'ছিলেন। দেশীয় খেলা, 'বিশেষ 
করে কপাটি খেলা জনাপ্রয় করার জন্য বালিতে 
চক্দুশেখর কপাটি কাপ প্রাতিযোগিতা' প্রচলন করেন। 
তাঁর প্রচেষ্টায় 'বাঁল সাধারণ গ্রল্থাগারে'র যথেষ্ট 
উন্নাত হয় এবং বালিতে 'বহুমুখী সমবায় সামাত? 
প্রাতচ্ঠিত হয়। [১৬,১৪৯] 

রথীল্দ্নাথ ঠাকুর (২৭.১১,১৮৮৮- ৩.৬, 
১৯৬১) জোড়াসাঁকো-কাঁলকাতা ৷ ব*বকাঁব রবীন্দ্র- 
নাথ। প্রথমে শাল্তানকেতনে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে 
আমেরিকা যান ও ১৯০৯ খ্ী. কৃষিবিজ্ঞানে ব.এস. 
হন। রবীন্দ্রনাথের আদর্শে পল্লশর কাঁষ ও [শিল্পের 
উন্নাতিবিধানে সচেম্ট ছিলেন। ১৯১০ খী. শেষেন্দু- 
ভূষণ ও বনাঁয়নী দেবীর বিধবা কন্যা প্রাতিমা 
দেবকে ববাহ করেন। শাল্তিনিকেতনের সর্বাধাক্ষ 
সিলেন। রচিত গ্রল্থ : 'প্রাশততৃ', 'আভিব্যান্তি, “০0 
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[শলে্পে, চিন্রাজ্কনে, উদ্যান-রচনায় ও উীদ্ভদের 
উৎকর্ষাবধানে তাঁর বিশেষ দক্ষতা 'িল। কেন্দ্রীয় 
'বশবাবদ্যালয়রূপে পাঁরগাঁণত 'বিশবভারতীীর তান 
প্রথম উপাচার্য ১৯৫১)। [৩১৪] 

(2-২১.৬১৯৫২)। পূর্ব 
পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনের অন্যতম শহশদ। 

হোস্টেলের সামনে মৃত্যু। [১৮] 
রাঁফকুল ইসলাম (?- জুলাই ১৯৭১) পটুয়া- 

খাঁল-শ্রীরামপুর- বারশাল। 'গিয়াসউীদ্দন আহমদ । 
কৃঁ্টিয়ায় দর্শনা কলেজের বাংলা 'বভাগের অধ্যাপক 
ও প্রাতিষ্ঠাবান কাঁব। ম্যান্্রিক পাশ করে 'তাঁন ঢাকা 
টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে ভার্ত হন। এসময়ে 
পৃঝ-পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সাবয়ভাবে 
অংশগ্রহণ করেন। পরে তিন বারশাল বি.এম. 
কলেজে ভার্ত হন। প্রগাতশশল কর্মী গহসাবে ছান্র- 
সংসদ গঠনের উদ্যোন্তাদের অন্যতম 'ছিলেন। বাঁর- 
শালের সাংস্কীতিক আন্দোলনে এবং বারশাল শশল্পন 
সংসদ" সংগঠনে তাঁর সাক্রয় সহযোগ ছিল । 'সমাজ- 
সেবা পারষদ, 'জাগৃহ খেলাঘর”, “মৃকুল-ফৌজ', 
“লেখক সঙ্ঘ" "সাহিত্য পরিষদ, “প্রান্তিক' প্রভাতি 
প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সাহত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 
তাঁর অবদান স্মরণীয় হয়ে আছে। তান যুব 
লীগের একজন সাক্তয় সদস্য, “দৈনিক ইন্তেফাক, 
পাত্রকার 'নজস্ব সংবাদদাতা, বাঁরশাল প্রেস ক্লাবের 
অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং বরিশাল জেলা সাংবাঁদক 
সাঁমাতর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন । পল্লশ সাহত্য 
সংগ্রহের কাজেও তাঁর বিশেষ উৎসাহ 'ছিল। ১৯৬৭ 
খু, তান ঢাকা 'বশ্বাবদ্যালয় থেকে বাংলায় 
এম.এ. পাশ করে দর্শনা কলেজের অধ্যাপকরূপে 

যোগদান করেন। ২৯ জুলাই ১৯৭১ খ্ী. পাক- 
সামীরক বাহনী অন্যান্য বাম্ধজীবীদের মত 
তাঁকেও গ্রেপ্তার করে 'নয়ে ষায়। তারপর তাঁর 
আর কোন সম্ধান পাওয়া যায় নি। তাঁর রাচিত বহু 
কাবতা 'নৃতন সাহত্য* "চতুরষ্গ” ও অন্যান্য 
পন্িকায় প্রকাশিত হয়োছিল। [১৫২] 

রবশন্দ্রনাথ ঠাকুর (৭.৫.১৮৬১ - ৭.৮.১৯৪১) 
জোড়াসাঁকো--কাঁলকাতা । মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ । বিংশ 
শতাব্দণর শ্রেষ্ঠ ভারতশয় মনশষী এবং 'বশ্বাবখ্যাত 
কাঁব। ওরিয়েন্টাল সোঁমনারী, নর্মযাল স্কুল, বেষ্গল 
একাডেমী, সেশ্ট জেভিয়ার্স স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে 
বিদ্যাশিক্ষার জন্য তাঁকে পাঠান হলেও তিনি স্কুলের 
পাঠ শেষ করতে পারেন নি। এজন্য পাঁরণত বয়সে 
বাঁভল্ন রচনায় তান কখনও শিক্ষক, কখনও প্রাতি- 
্ঠান, কখনও পাঠ্যপৃস্তককে দায়ী করেছেন। স্কুলের 
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প্রথাগত শিক্ষা তাঁর না হলেও বাড়তে গহশিক্ষকের 
কাছে জ্ঞানার্জনের কোন ন্লুটি ঘটে নি। শিক্ষায় 
সংস্কৃতিতে সমন্ধ ঠাকুর বাঁড়র পারবেশে গতাঁন 
বদ্যাশিক্ষার সঙ্জো সঙ্গে সঙ্গত ও অঙ্কন বিষয়েও 
পারদ্শশি হয়ে ওঠেন। কাব্য-সাধনার ক্ষেত্রে প্রথম 

জীবনে অগ্রজ জ্যোণতীরন্দ্রনাথ এবং তাঁর পত্শ 

কাদম্বরশ দেবী বিশেষভাবে প্রভাব বস্তার করেন। 
১৭ বছর বয়সে একবার ব্যাঁরস্টারি পড়ার জনা 
তাঁকে বিলাত পাঠান হয়। কিন্তু দেড় বছর পর 
পতার আদেশে 'িতনি দেশে ফিরে আসেন। ছাপার 
অক্ষরে স্বনামে তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাঁবতা এহন্দু 
মেলার উপহার ৩০.১০.১২৮১ ব.)। ১৮ বছর 
বয়সের মধ্যে তান "বনফুল", 'কাবিকাহনশ", ভানু- 
সংহের পদাবলণ', 'শৈশব সংগীত' ও 'রুদ্রণ্ড' 
রচনা করেন। জ্জ্ঞানাজ্কুর' পান্রকায় প্রকাঁশত 'ভুবন- 
মোহনন প্রাতিভা' তাঁর প্রথম গদ্য প্রবন্ধ । জোড়া- 

সাঁকো ঠাকুর বাঁড় থেকে প্রকাঁশত “ভারতণ' 
(১৮৭৭) ও 'বালক' (১৮৮৫) পীান্রকায় তান 
ধনয়মিত লখতেন। “ভারতণ'র প্রথম সংখ্যায় তাঁর 
প্রথম ছোটগল্প পভখারিণশ' এবং প্রথম উপন্যাস 
'করুণা' প্রকাশিত হয়। িলাতবাস কালে তাঁর রচনা 
“ভগ্নতরণ। িলাত থেকে ফিরে গতাঁন জ্যোতারন্দ্ু- 
নাথ-রচিত 'মানময়ী'তে মদনের ভূমিকায় প্রথম 
আঁভনয় করেন। এক বছর পর স্বরাঁচত “বালমকণ 
প্রাতিভা” নাটকে নাম-ভূঁমিকায় অভিনয় করে খ্যাতি 
অজন করেন। ১৮৮২ খযী. 'সারস্বত সম্মেলন'-এর 
সম্পাদক হন এবং এই সময়ে তিনি পনর্ঝরের 
স্বপ্নভঙ্গ" কাঁবতাট রচনা করেন। 'সম্ধ্যাসঞ্গগত' 
(১৮৮২) প্রকাশ হবার পর সাহতাা-সম্মাট বঁঞ্কিম- 
চন্দ্রের কাছে জয়মল্য লাভ করেন। কাঁবর কম 

বয়সের রচনা 'নয়ে সমালোচনার ঝড় তেমন ওচে 
নি কিন্তু পারণত রচনা 'কাঁড় ও কোমল", পচল্রাঙ্গদা” 
“চোখের বাল" প্রভাতি প্রকাঁশত হওয়ার পর ধারে 
ধীরে বাঙলার সাহত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্র-বিরোধী একটি 
সমালোচক দলের সম্টি হয়। এই দলে কালীপ্রসন্ন 
কাব্যাবশারদ, সরেশচন্দ্র সমাজপাঁত এবং 'ক্বিজেন্দ্ু- 
লাল রায়ের মত বিশিষ্ট ব্যান্তরাও 'ছিলেন। কম 
বয়সে কাব নজেও চন্দ্রনাথ বসু, বাঁঞ্কমচন্দ্ 
প্রভীতিকে আক্রমণ করতে দ্বিধা করেন নি। ২২ 
বছর বয়সে নিজেদের জাঁমদারী সেরেস্তার এক 
কর্মচারণর একাদশবর্ষশিয়া কন্যা ভবতাঁরিশশর পোঁর- 
বার্তত নাম মৃণালিনগ) সঞ্গে তাঁর বিবাহ হয় 
.১২.১৮৮৩)। ১৮৮৪ খু, থেকে পিতার 
আদেশে তিনি পারদর্শনে 'নিষুন্ত হন। 
দেশের 'বাভল্র অণ্চলে জমিদার দেখতে গিয়ে 
প্রকৃতির সুন্দর পাঁরবেশ তাঁকে অনেক রচনার 



ব্লবশল্দ্রনাথ ঠাকুর 

প্রেরণা জযাগয়েছে। এই সূত্রে শিলাইদহ, সাহাজাদ- 
পুর কুঠিবাঁড়র নাম বাঙালী পাঠকের কাছে পাঁরচিত 
হয়েছে। পুত্র রথীন্দ্রনাথের শিক্ষা-সমস্যা থেকেই 
কাঁবর বোলপ:র ব্রক্গচর্য আশ্রমের সৃষ্টি হয় (২২. 
১২.১৯০১)। সেই প্রাতিষ্ঞঠানই আজ 
[িবশববিদ্যালয়ে” রূপান্তরিত হয়েছে । ১৯০৫ খী, 
বঙ্গভঞ্গের প্রস্তাব থেকে দেশের মধ্যে যে রাজ- 
নৌতিক ঝড় উঠোছল তাতে 'তাঁনও শেষ পর্যন্ত 
জাঁড়য়ে পড়েন। এই উপলক্ষে 'তাঁন 'বাংলার মাটি, 
বাংলার জল" গণতাঁটি রচনা করেন। ১৬.১০.১৯০৫ 
খু, বঙ্গাভণ্ের প্রাতিবাদে একাঁট শোভাযান্রা পাঁর- 
চালনা ও রাখী উৎসব প্রচলন করেন। পরে অবশ্য 

1তাঁন সাকুয় ভূমিকা থেকে সরে দাঁড়ান। কিন্তু 
তাঁর জশবনে যখনই 'ব্রীটশ শাসনযন্প তার আক্লোশ 
ণনর্মমতার সঙ্গে প্রকাশ করেছে তখনই তান শাল্ত- 
মানের তীব্র প্রাতিবাদ জানিয়েছেন। জালয়ানওয়ালা- 
বাগ হত্যাকান্ডের (১৩.৪,১৯১৯) প্রাতবাদে তান 
তাঁর সরকার-প্রদত্ত "নাইট" উপাঁধ ত্যাগ করেন 
0২৯.৪.১৯১৯)। ১৯১২ খুব, তিনি বলাত যান। 
এই সময় বিখ্যাত ইংরেজ শিল্পী রোদেনস্টাইন 
কাঁবর 'গণতাঞ্জল' কাব্যগ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ 
পাঠ করে মুশ্ধ হন এবং মে সিনক্রেয়ার, এজরা 
পাউন্ড, ইয়েটস প্রভাতি খ্যাতনামা ব্যান্তদের সঙ্গে 
এই কাব্য ও কাঁবর পাঁরচয় কাঁরয়ে দেন। নভেম্বর 
১৯৯৯২ খী, গঈতাঞ্জীলর ইংরেজী অনুবাদ বা 
45078 07611085 প্রকাশিত হয়। এরপর তানি 

১৯১৩ খঃশ. প্রথম ভারতবাসী রবীন্দ্রনাথ সাহত্যে 
নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। কাঁলকাতা 'িশব- 
শবদ্যালয় তাঁকে ডক্টরেট (১৯১৪) এবং সরকার 
স্যার (১৯৯৫) উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯১৯৬ 
খু. দেশভ্রমণে বোরয়ে তিনি জাপান, ইংল্যাপ্ড, 
ফ্রান্স, আমৌরিকা প্রভাতি স্থানে যান। চীন নূতন 
প্রজাতন্দ্রী সরকারের আমন্মণে ২৯.৩.৯১৯২৪ খ্যী. 
চগনে 'শিয়োছলেন। মুসোলিনীর আমন্মণে ১৯২৬ 

খু, ইটালশীতে গিয়ে শিল্পতত্রীবদ বেনেদেত্ো 
ক্রোচে ও ফরাসশ মনশষী রোম্যাঁ রলাঁর সঙ্গে পারি- 
চিত হন। সারা ইউরোপ ভ্রমণ ও বন্তৃতা করে 
ফেরার পথে কায়রো হয়ে আসেন। ১৯২৭ খশ, 
'ওলল্দাজ অধ্যাপক বাকের নিমল্্রণে দূরপ্রাচ্য সফর 
করেন। িক্ষা-বিশেষজ্ঞের সম্মেলনে যোগদানের 
জন্য ১৯২৯ খী. কানাডা যান। ১৯৩০ খু. 
ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া ও পরে পারস্য ভ্রমণ 
করেন। প্যারিসে শ্রীমতণশ গকাদ্পোর অর্থানৃকল্যে 
এবং ক'তেস দ্য নোয়াই-এর সাহায্যে কবির ছাঁবর 

[859৬ ] রবীল্দুনাথ 

প্রদর্শনী হয়। বালিনেও তাঁর ছাবির প্রদর্শনন হয়। 
সেখানে তিনি বৈজ্ঞানক আইনস্টাইনের সঙ্গে 
আলোচনা করেন। রাশিয়া ভ্রমণকালে বিস্নবোতর 
রাশিয়ার সমাজ, বশেষ করে তার শিক্ষা-ব্যবস্থা 
কবিকে মুগ্ধ করোছল। ১৯৩৪ খু. কাব শেষবার 
সিংহল ভ্রমণ করেন । দেশে ও বিদেশে বন্তুতা দিয়ে 
তান যে অর্থ পেতেন তার সাহায্যে তান শান্তি- 

খরচ মেটাতেন। বৃদ্ধ বয়সে শান্তি- 
অর্থাভাব মেটাতে ছাত্রছারশদের [নিয়ে 

সারা ভারতে নৃত্যনাট্য দোখয়ে অর্থসংগ্রহ করেছেন। 
কবির স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে গান্ধ্জশ ১৯৩৬ 
খুশ. তাঁকে ৬০ হাজার টাকা সাহায্য করেন। 
অক্সফোর্ড িশ্বাঁবদ্যালয় তাঁকে ডক্টরেট উপাধ 
দেবার জন্য ৭.৮.১৯৪০ খর, শাল্তানকেতনে 
সমাবর্তন উৎসব করে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর 
রচনা-রশীতিতে পাঁরবর্তন দেখা যায়। শেষ-বয়সের 

গদ্যছন্দে লেখা । ১৯৪১ খু. তাঁর জল্মাদনে 'তাঁন 
তাঁর বিখ্যাত রচনা “সভ্যতার সঙ্কট" পাঠ করেন। 
রবীন্দ্রনাথের একক চেষ্টায় বাংলাভাষা সকল দিকে 
যৌবনপ্রাপ্ত হয়ে বিশ্বের দরবারে সগোৌরবে নিজের 
আসন প্রাতিষ্ঠা করেছে। কাব্য, ছোটগল্প, উপন্যাস, 
নাটক, প্রবন্ধ, গান প্রত্যেক বিভাগেই তাঁর অবদান 
অজন্র এবং অপূর্ব । তান একাধারে কাব, দাশশানক, 
শিক্ষাবিদ, সুরকার, নাট্যপ্রযোজক এবং স্বদেশ- 
প্রেমিক। বিজ্ঞানে তাঁর অপাঁরসীম আগ্রহের পরিচয় 
পাওয়া যায় তাঁর “বশ্বপাঁরচয়' শ্রল্থে। বৈজ্ঞানক 
জগদনশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনায় তিনি প্রয়োজনে 
সাহায্য করতেন। তাঁর চিন্লরাবলীর কয়েকাট অনু- 
লাঁপর সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রচালত আছে। রচিত দুই 
হাজারের উপর গানের স্বরালাপ আজও প্রকাশিত 
হচ্ছে। দু"ট স্বাধীন রাষ্ট্রের ভোরত ও বাঙলাদেশ) 
জাতীয় সঙ্গঈত-রচায়তারূপে একমান্ন রবীন্দ্রনাথেরই 
নাম পাওয়া যায়। [৩,৭,৮৯০১২৫,২৬,৮৭,১১৯, 
১২০,৯২১] 

রবীন্দ্রনাথ দৈন্ন 0১৩০৩ - ১৩৩৯ ব.) নাদিয়া 
_ফাঁরদপুর। 'প্রয়নাথ। পিতার কর্মক্ষেত্র রংপুরে 
জল্ম। ছোট গল্প রচনায় বিশেষ খ্যাত অর্জন 
করেন। দিবাকর শর্মা ছদ্মনামে বহু রচনা প্রকাশ 
করেছেন। তাঁর রচিত পমানময়শ গার্লস স্কুল? 
নাটক ও তার চিন্রর্প এক সময়ে বাঙলায় আলোড়ন 
সর্ষ্ট করোছিল। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা : 
দাসীর মাঠ”, “থার্ড ক্লাস”, শদবাকরণ”, 'বাস্তাঁবকা 
শন্রলোচন কাবরাজ্' ব্োঙ্গাগল্প), মেবার কাঁহনণ' 
গেল্প), 'মায়ার জাল” উপন্যাস), পসম্ধূসাঁরৎ 
(কবিতা) প্রভৃতি। [৩,৪] 

বি 



রবীন্দ্মোহছন সেন 

বীল্দ্রমোহন সেন (৮.৪.১৮৯২- ৮.৬,১৯৭২) 
বজযোগিনী- ঢাকা । প্রসন্নকুমার। পিতার কর্মক্ষেত্র 
জামালপুর ময়মনাসংহে জল্ম। ১৯০৮ খখ. ঢাকা 
অনুশীলন সমিতির সভ্য হন। জ্ঞানচন্দ্র মজুমদার, 
ব্রেলোক্যনাথ চক্রবতী, রমেশ আচার্য, প্রতুল গাঙ্গুলী 
প্রমুখের সঙ্গো কাজ করেছেন । ১৯১০ খী, বৃত্তি- 

সহ এন্ট্রা্প পাশ করেন। ১৯১১ খই, প্রথম 
গ্রেপ্তার হয়ে ১৯১২ খনী. মান্ত পান। এরপর 
প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তাঁকে গ্রেপ্তার করে ১৯১৯ 
খ. মস্ত দেওয়া হয়। ১৯২৪ খ্ী. ৩নং রেগু- 
লেশনে গ্রেপ্তার হন। ১৯২৮ খু. মান্ত পেয়ে 
কাঁলকাতা কংগ্রেস আধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবকদের 
[জ.ও.স. সুভাষচন্দ্রের অন্যতম সহকাররূপে বাঁশষ্ট 
ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯২৯ খন, পুনরায় ৩ 
আইনে গ্রেপ্তার হন এবং ১৯৩৮ খ্যী. মান্ত পান। 
মীন্তর পর বাঙলায় কংগ্রেস এবং সুভাষচন্দ্রের 
সাংগঠনিক কাজে নিযুস্ত থাকেন। ১৯৪০ খুব, 
রামগড়ে আপসাঁবরোধন কংগ্রেস সম্মেলনের অন্যতম 
স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন । আর.এস-পি, প্রাতিষ্ঞঠাতাদের 
মধ্যে তান একজন। ১৯৪০ খু. ভারতরক্ষা আইনে 
গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৪৬ খুশী. মুক্তি পান। মান্তলাভের 
পর গঠনমূলক কাজে আত্মীনয়োগ করেন। চাব্বিশ 
পরগনার দাঁক্ষণ চত্তরে “সংগঠনী' নামে একাঁট সেবা- 
মূলক পল্লন-প্রাতম্ঠান স্থাপন করোছিলেন। [১৬, 
৮২.১২৪]এ 

রবীন্দ্রলাল রায় (১৯০৪ ?- ১৭.৬.১৯৬৯) 
কৃষ্ণনগর- নদীয়া । দেওয়ান কার্তকেয়চন্দ্রের পোল 
এবং কবি দ্বিজেন্দ্রলালের ভ্রাতুষ্পুন্ন। পাণ্ডিত 'বিষণু- 
নারায়ণ ভাতখণ্ডের প্রথম যুগের শিষ্য ছিলেন এবং 
পরে লক্ষেণী ম্যারিস কলেজ থেকে 'সঙ্গীত-বিশারদ' 
উপাধি-পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সঙ্গীত 'বষয়ে তাঁর 
বহু রচনা আছে। বহু কাজে পাঁণ্ডত ভাতখণ্ড 
ও পাঁণ্ডত রতনঝংকারকে সহায়তা করেন। মৃত্যু- 
কালে 'দিল্লশী 'বশ্বাবদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগের 
অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর রাঁচত গ্রন্থ : “লাগ নির্ণয় 
খ্যাতনাম্ন গ্রায়িকা শ্রীমতী মালাবকা কানন তাঁর 
কন্যা । [১৬] 

রমাকাষ্ত রায় (১৮৭৩ - ৩.৫.১৯০৬) জল- 
শনকা- শ্রীহট্র। কালশীকশোর ৷ ১৮৯৪ খী- এপ্দ্রাল্স 
পাশ করে কলিকাতা 'সাটি কলেজে কিছুকাল 
পড়াশুনা করেন । ছান্লাবস্থায় ব্রাহ্ম হন। ৯৮৯৮ 
খুশ. খাঁনাবদ্যা শিক্ষার জন্য জাপান যান এবং 
কৃতকার্য হয়ে ১৯০৩ খু. কলিকাতায় ফেরেন। 
এরপর কাম্মণরে খাঁন হাঞ্জনীয়ারের পদ পান। 'কিল্তু 
বস্লবশী আন্দোলনে সহানুভাীতশীল রমাকান্ত 
'বস্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা সহজ হবে এই 
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কারণে কাশ্মীরের উচ্চপদ ত্যাগ করে রানীগঞ্জে 
কম মাঁহনার চাকারতে চলে আসেন। 'প্রবাসণ' 
পান্রকায় প্রকাশিত চিঠিতে তান ভারতের জাত"য় 
অর্থনীতির 'ভাত্তমূল স্থাপনে ভারতীয়দের শল্প- 
ক্ষেত্রে আত্মীনয়োগে উৎসাহত করে বলেন- শভক্টো- 
রিয়া স্মাতিসৌধ নির্মাণে বাঙ্গালীরা যাঁদ এক 
কোটি টাকা চাঁদা দিতে পারে-তবে চাঁল্পশ লক্ষ 
টাকা চাঁদা তুলে একট ভান্ডার সাষ্ট করে তার 
থেকে প্রীত বছর একশত ছান্রকে 'বদেশ থেকে 
কাঁরগরী শিক্ষা ?দয়ে দেশের গশজ্প-প্রচেষ্টায় উন্নাত- 
সহায়ক করা সম্ভব'। এই উপলক্ষে নজ সম্ট 
অর্থ-ভান্ডারের সাহায্যে চারজন ছান্রকে বিদেশে 
পাঠিয়ে প্রাত মাসে মোট দুই শ টাকা পাঠাতেন। 
অথচ রানশগঞ্জে তাঁর মাহনা ছিল মাত আড়াই শ 
টাকা । স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বেই স্বদেশী 
ব্যবহারের প্রচার করেন। শ্রমের মর্যাদায় বশ্বাস 

করতেন ব'লে দেশী বস্দের বান্ডিল কাঁধে করে 
ফেরী করতে লজ্জা পান 'নি। বার্ন কোম্পানীর 
কেরানীগণ সাহেব ওপরওয়ালার অপমানের প্রাতি- 

বাদে ১৯০৪ খু. ধর্মঘট করলে তান তাঁদের 
সাহায্যার্থে অর্থসংগ্রহ করেন । মান্ন ৩২ বছর বয়সে 
তাঁর মৃত্যু হয়। 1৮] 

রমানাথ ঠাকুর বিদ্যারত্ব, ভট্রীচার্য ( ?- ১৬.৭, 
১২৩৫ ব.) পাথারয়াঘাটা-কাঁলকাতা। রামহার। 
সংস্কৃতশাস্ে অসাধারণ পাশ্ডিত্যের জন্য শবদ্যারর' 
উপাঁধ পান। চতুষ্পাঠী স্থাপন করে ছাত্রদের 
বেদান্ত-দর্শন পড়াতেন এবং দরিদ্র ছাদের গ্রাসা- 
চ্ছাদনের ব্যবস্থাও করতেন। তান ছিলেন বিষয় 
লোকের কাছে বাবু, সভায় বসলে গোম্ঠীপাঁতি এবং 
পাণ্ডতদের সান্ধানে 'বিদ্যারত্ব ভট্টাচার্য । [৬৪] 

রমানাথ ঠাকুর, মহারাজ (১৮০১ - ১০.৬.১৮৭৭) 
কাঁলকাতা। নশলমাঁণ। 'প্রল্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের 
কাঁনম্ঠ ভ্রাতা। ১৮২৯ খ্ী, ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের 
দেওয়ান হন এবং ব্যাঙ্ক উঠে না যাওয়া পর্চ্ত 
সেখানে কাজ করেন। বাল্যে তান রাজা রাম- 
মোহনের ধম্মমিতের পোষকতা এবং ব্রাহ্মসমাজের 

কাজের সহায়তা করতেন। 'ব্রাটশ ইণ্ডিয়ান আসো- 
দিসয়েশন স্থাপনে [বিশেষ উদ্যোগী এবং জীবনের 

শেষ ১০ বছর তার সভাপাঁতি ছিলেন। প্রস্নকুমার 
ঠাকুরের সহযোগিতায় “ইপ্ডিয়ান রিফর্মার' পাকা 
প্রাতষ্ঠা ও পাঁরচালনা করেন। 'হরকরা? ও 'ইংলিশ- 

ছেন। ১৮৬৬ খপ. বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য 
হয়ে সেখানে প্রজাদের স্বত্বসংরক্ষণের চেচ্টা করতেন। 
এইজন্য তাঁকে 'রায়তের বন্ধ” বলা হত। হিন্দু 
কলেজ ও সরকারণ শিক্ষা-পাঁরবদের উৎসাহ পাঁর- 



রমানাথ মাইতি 

চালক-সদস্য ছিলেন। কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ফেলো নিবাঁচত হন। তৎকালীন প্রখ্যাতনামা 
অনেক নেতার মত তিনিও জুরীর বিচার দাবি 
করেন। ১৮৭০ খী. বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার 
সদস্য হন এবং এ বছরই দ্রাজা' উপাঁধ পান। 
১৮৭৫ খী, পস.এস.আই., এবং ১৮৭৭ খী, 
“মহারাজা উপাঁধ লাভ করেন। [৭,৮,২৫১২৬] 

রমানাথ মাইীত €-মার্চ ১৯৩৩) িশোরপুর 
-মেদিনীপুর । মধুস্্দন । আইন অমান্য আন্দো- 
লনে অংশগ্রহণ করে আগস্ট ১৯৩২ খু. প্বালসের 
গলিতে গুরুতরভাবে আহত হয়ে মারা যান। [৪২] 

রমাপাঁত বন্দ্যোপাধ্যায় (2- ২১.৫.১২৭৯ ব.) 
চন্দ্রকোনা-মোদনীপুর। গায়ক গঞ্গাবিফু। ১৯শ 
শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গায়ক ও সঞ্গীত-রচয়িতা 
গহসাবে তান বিশেষ প্রাসাদধি লাভ করোছলেন। 
প্রথমে পিতার নিকট ও পরে 'বিষফুপুরের রামশঙ্কর, 

পশ্চিমী কলাবত মহম্মদ বকৃস্ ও আসমৎউল্লা 
এবং বৈদ্যনাথ দূবের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। 

বিশেষ কশীর্ত 'মৃূল সঙ্গতাদর্শ গ্রন্থ রচনা । এই 
গ্রন্থে তান তানসেন প্রভাতি ধ্রুপদ সঙ্গশীত- 
রচাঁয়তাদের 'হন্দীতে রচিত প্রুপদ গানের বগ্গানু- 
বাদ প্রকাশ করেন (১৮৬২)। বাংলায় এই "বিষয়ে 
এটই প্রথম গ্রজ্থ। রমাপাঁতি ও তাঁর স্ঘী করুণা- 
ময়ীর রাঁচত কিছু গানও এই গ্রন্থে মুত হয়েছে। 
প্রথম জশবনে বাংলা, সংস্কৃত ও ফারসী ভাষা 
শিখে নিমকমহালে চাকার গ্রহণ করেন এবং কর্মো- 
পলক্ষে কাঁথকে 'কছুকাল বাস করেন। বাংলার 
ন্যায় 'হল্দী, সংস্কৃত ও গাঁড়য়া ভাষায়ও কয়েকাঁট 
সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। সঙ্ঞীতরচনা-নৈপুণ্যের 
জন্য বর্ধমানরাজ মহাতাবচাঁদ কর্তৃক 'তাঁন 'কবাঁন্দ্ু 
উপাধিতে ভূষিত হন। 1[৪,৫২,১০৬] 

রমাপ্রসাদ চন্দ, রাক্সবাছাদর ০১৫.৮.১৮৭৩ - 
২৮.৫.১৯৪২) “শ্রীধরখোলা-ঢাকা। কালশপ্রসাদ। 
ভারতে বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসচর্চার অন্যতম পাঁথ- 
কৎ এবং আন্তজাতিক খ্যাঁতিসম্পন্ম নৃতত্বীবদ ও 
প্রত্নতাত্বক। ঢাকা কঙ্গোঁজয়েট স্কুল থেকে এস্টাল্স 
(১৮৯১), ঢাকা কলেজ থেকে এফ.এ. ও কাঁলকাতা 
ডাফ কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে গৃহ-শিক্ষকতা 
কাজের অবসরে নতত্ব ও ইতিহাস অধ্যয়নে আত্ম- 
মগ্ন থাকতেন । ছাত্রজশবনে সাধক ভোলা 'গিরির 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। পরে তাঁর মানসিকতার 
পাঁরবর্ল হয়। 'তাঁন ধর্মের জগৎ আগ করে 

[88৮ ] কমাপ্রলাদ চল্দ 

যুক্তবাদ ও কর্মকে জীবনের মন্তর্পে গ্রহণ করেন। 
গৃহ-শিক্ষকতার কাজে কিছুদিন প্রদেশে 
কাঁটয়েছেন। কাঁলকাতা হিন্দু স্কুলে শিক্ষকতা 
করার সময় প্রধান শিক্ষক রসময় মন্ত্র তাঁর জ্ঞান- 
সাধনার কথা অবগত হয়ে তাঁকে যথেষ্ট সাহাম! 
করেন। ১৯০৫ খ্ী. তান রাজশাহশ কলেজিয়েট 

পাস্ত অর্জন করেন। অক্ষয়কুমার মৈল্লেয়, শরৎচন্দ্র 
রায় ও তাঁর চেষ্টায় রাজশাহীতে প্রাতন্ঠিত 'বরেন্দ্ু 
অনুসন্ধান সমাত'র (১৯১০) তিনি প্রথম সাধারণ 
সম্পাদক । এই সাঁমাতই ভারতবর্ষে বেসরকারী 
উদ্যোগে গঠিত এঁতিহাসিক সংগ্রহশালা এবং গবে- 
ষণার প্রথম প্রাতষ্ঠান। বঙ্গীয় সাহত্য সম্মেলনে 
পাঠত তাঁর 'বাঞ্গালণতত্ত, 'জাতিতত্ত” ও অন্যান্য 
প্রবন্ধাবলশী বিশেষ প্রশংসিত হয়। নঅনুসন্ধান 
সামাতির সম্পাদক ও 'কউরেটররূপে তান তার 
অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। এই সামাতি থেকে 
১৯১২ খশ. তাঁর লেখা ণগৌড়রাজমালা' (গৌড় 
দিবরণের ১ম খন্ড) প্রকাশিত হয়। তাঁর যৃগান্ত- 
কারৰ গ্রল্থ 1009-4১15218 ২০০55, ১৯১৯৬ খু, 
এই সমাত প্রকাশ করে। ১৯১৭ খুশী. তান রাজ- 
শাহী কলোঁজয়েট স্কুলের শিক্ষকতা ছেড়ে ইণ্ডি- 
যান আর্কওলজি বিভাগে চাকরি নেন। এখানে 
দু'বছর গবেষক শিক্ষানবীশ হসাবে কাজ করার 
সময় তান তক্ষশনীলা, সাঁচী, সারনাথ, মথুরা 
প্রভৃতি ইতিহাসসম্ধ ধবংসাবশেষগুঁলতে অনু- 
সম্ধান ও খননের কাজ চালিয়ে যেসব তথ্য সংগ্রহ 
করেন তার বিবরণ পাস্তকাকারে 'লাপবদ্ধ করে 
প্রাচশন ও অজ্ঞাত হাঁতহাস সম্পর্কে আলোক- 
পাত করে গ্েছেন। কাঁলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের 
প্রাচীন ভারতীয় হীতহাস ও সংস্কৃতি, বিভাগ 
খোলা হলে (১১৯১৯) তিনি তার লেকচারার নিযুক্ত 
হন। তাঁর আগ্রহাঁতিশষ্যে কীলিকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ে 
নৃতত্ব বিভাগের প্রবর্তন হয় এবং তিনি তার প্রথম 
প্রধান অধ্যাপক হন। ১৯২১ খ্যী. তান ই্ডিয়ান 
মিউজিয়ামে প্রত্ততত্ব বিভাগের সুপারিশ্টেশ্ডেন্টের 
পদে যোগদান করেন এবং ১৯৩২ খুশী, সরকারী 

চাকার থেকে অবসর নেন। ১৯৩৪ খু, লন্ডনে 
অনুষ্ঠিত ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল কংগ্নেস অফ সালে 
ন্সেস, আ্যানগ্রোপলাঁজ আযা্ড এথ্নোলজি আঁধ- 
বেশনে তানি ভারতের প্রাতানাধত্ব করেন এবং 
ণরেসেস আ্যাড কাল্ট ইন ইশ্ডিয্না শশর্বক নিবন্ধ 
পাঠি করেন। এই সময় ব্রিটিশ মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষ 
ভারতীয় প্রন্বসামগ্রীসমূহ যথাঘথ সংস্থাপনের জন্য 



রমাপ্রসাদ রায় 

তাঁর সাহায্য নিয়োৌছলেন। এঁশয়াটিক সোসাইটি ও 

বঞ্গণয় সাহিত্য পাঁরষদের সঙ্গে তাঁর সুগভীর 
সম্পক্ক ছিল । 'তাঁন বহুভাষাবদ্ ছিলেন । এলাহা- 
বাদে বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার বাসভবনে 'তাঁন 
মারা যান। [১৮] 

রমাপ্রসাদ রায় জুলাই ১৮১৭ - ১.৮.১৮৬২)। 
টপতৃক নিবাস রাধানগর-_হনগলশী। কাঁলকাতায় জন্ম । 
পতা রাজা রামমোহন । আাংলো-হল্দু স্কুল, প্যারে- 
পল আকাডেমশ ও 1হন্দু কলেজে 'শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। 
পতার মতই সংস্কৃত ও ফারসীতে জ্ঞান 'ছিল। 
১৮৩৮ খা, ডেপুটি কালেক্ঈরের চাকার পান এবং 
১৮৪৫ খুস. সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালাতি 
করার জন্য পদত্যাগ করেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর 
অবসর-গ্রহণ করলে তাঁর স্থলে ১৮৫০ খুশী, রমা- 
প্রসাদ সরকারশ উাকল হন। ১৮৬১ খন. লিগ্যাল 
ধরমেম্রেন্সার ও ১৮৬২ খু. বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 

সভার মনোনীত সদস্য হন এবং এঁ বছরই হাই- 
কোর্টে প্রথম ভারতীয় গবচারকের পদ লাভ করেন। 
[কিন্তু কর্মভার গ্রহণের আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। 
“তান সর্বতত্দীপকা সভার সভাপাঁত এবং তত্ব 
বোঁধনদ সভার সাক্য় সদস্যর্পে বাংলা ভাষার 
শ্রীবদ্ধসাধনে যত্তবান ছিলেন। নারশীশক্ষায় অগ্রণী 
হিসাবে বেথুন সোসাইটির দেশীয় স্বশীশক্ষা-শাখার 
সভাপাঁতি হন। 'বিধবা-বিবাহ এবং বহুবিবাহ- 
1বরোধশ আন্দোলনে তান বিদ্যাসাগরের পূর্ণ 
সমর্থক ছিলেন। তাছাড়া ১৮৫৭ খু). তান বহু" 
বিবাহপ্রথার 'বরুদ্ধে ইংরেজ সরকারের নিকট 
আবেদনপন্র পেশ করেছিলেন । তান 'হন্দু দাতব্য 

প্রাতষ্ঠানের অন্যতম প্রাতিষ্ঠাতা এবং 'সম্বাদকৌমদুদ' 
ও বেঙ্গল" পন্রিকার সম্পাদক ছিলেন। [৩,৮] 

রমাবাঈ, পাঁণ্ডতা €(১৮৫৮- ৫.৪-১৯২২) 
মাঙ্গালোর। অনন্ত শাস্ত্রী । পিতামাতার মৃত্যুর 
পর রমাবাঈ ভ্রাতার সঙ্গে ভারতের 'বাভন্ন স্থানে 

ভ্রমণ করে ১৮৭৮ খুশ. কলিকাতায় আসেন। কাঁল- 
কাতার পাশ্ডতগণ তাঁর পাশ্ডিত্যে মৃস্ধ হয়ে তাঁকে 
“সরস্বতশ' ও প্পাণ্ডতা” উপাঁধ 'দয়েছিলেন। 
ভারতের ''বাভল্ল স্থানে, বিশেষত বাঙলা ও আসামের 
গ্রামে গ্রামে তান উচ্চশ্রেণীর হিন্দু মাহলাদের 
শিক্ষাদান-ব্যবস্থার সপক্ষে অভিমত প্রচার করেন। 
১৮৮০ খুব. তানি শ্রীহদ্্ের লাতু গ্রামের আধবাসী 
ধবাঁপনাবহারশ দাসকে বাহ করেন । কিন্তু দুই বছর 
পর িবধবা হন। এরপর তান কিছুদিন নারী- 
মান্তর সপক্ষে মত প্রচারের উদ্দেশ্যে গুজরাটের 
বিভিন্ন অণ্চলে বস্তৃতা করেন। এজন্য সেখান- 
কার রক্ষণশশল 'হিন্দুগণ কর্তৃক তান নানাভাবে 
উৎ্পশাঁড়ত হয়োছলেন। ১৮৮৯ খী. পদনাক় 

ক 
৯ 
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“আর্য মাহলা সমাজ" প্রাঁতিষ্ঠা করেন এবং খুসম্ট- 
ধর্মে দক্ষতা হন। ১৮৮৩ খুশি. তিনি পুনা থেকে 
ইংল্যান্ড যান এবং সেখানে ইংরেজী শিখে চেল্টেন- 
হ্যামের মাহলা কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপনা করতে 
থাকেন। ১৮৮৬ খুশি. তান আমোরকা যান । সেখানে 
১৮৮৭ খডী, “রমাবাঈ আসোসয়েশন' স্থাঁপত 

হয়। এরপর ভারতে ফিরে ১৮৮৯ খুশ. বোম্বাইয়ে 
'সারদাসদন' স্থাপন করে 'হন্দু বিধবাদের শিক্ষা- 
দানের ব্যবস্থা করেন। ইংরেজী ও মারাঠী ভাষায় 
তাঁর লেখা কয়েকটি পৃস্তক আছে। [৩,৭,২৫,১২৬] 

রমেশ আচার্য (১৮৮৭ - ১৯৬৫) বানার-- 

ঢাকা। কালী প্রসন্ন । ময়মনাসংহ থেকে প্রবৌশকা ও 
আই.এ. পাশ করেন। ছাত্রজীবনে 'শক্ষক ও 'পতা- 
মাতার প্রেরণায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সংগঠন 

করেন। বি.এ. ক্লাশে ভার্ত হওয়ার জন্য সংগৃহীত 
সব অর্থ 'তাঁন ঢাকা সোনারং জাতীয় 'বদ্যালয়ে দান 
করেন। পুঁলন দাসের প্রেরণায় ১৯০৭ খপ. 
বপ্লবী দলে যোগ দেন। ১৯১০ খীী, বিশ্লবী 
দলের ময়মনাসংহ জেলা সংগঠকের দায়ত্ব গ্রহণ 

করেন। ১৯১১০ -১১ খুখ. সোনারং জাতায় বিদ্যা- 
লয়ে শিক্ষক 'ছিলেন। ১৯১১ খুশী. একবার গ্রেপ্তার 
ও দণ্ডিত হন। মস্ত পেয়ে বিপ্লব সংগঠন ও 
অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের কাজ আরম্ভ করেন। তাঁর গুস্ত 
সংগঠন গড়ার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। বারশাল যড়যল্প 
মামলায় (১৯১৩) গ্রেপ্তার হয়ে ১২ বছরের জন্য 
কারাদাণ্ডত হন। ১৯২০ খী, বিপ্লবীদের সঙ্গো 
সরকারের সান্ধ হওয়ায় অন্যান্যদের সঙ্গে তিনিও 

মৃন্ত পান। কংগ্রেসের নাগপুর আঁধবেশনে যোগ 
দলেও অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন 'ন। 

শাঁখারটোলা ডাকাতির ১৯২৩) ব্যাপারে প্দীলস 

তাঁর খোঁজ-খবর আরম্ভ করায় 'তাঁন আত্মগোপন 

করেন। ১৯২৪ খ্ী. ধরা পড়েন ও ১৯২৮ খন. 

মুক্ত পান। ১৯৩০ খডী, চট্রগ্রাম অস্তাগার আকু- 

মণের ঘটনায় তাঁকে প.নরায় গ্রেপ্তার করে ৮ বছর 

আটক রাখা হয়। ম্বান্তলাভের পর গস্ত ঘাঁটি গড়ে 

তোলার চেম্টায় দক্ষিণ ভারত পর্যটনে বের হন। 

মাদ্রাজ সরকার তাদের এলাকা থেকে তাঁর বাঁহ- 

কারের আদেশ দেন। ১৯৪০ খু. রামগড় কংগ্রেসে 

যোগ দেন। ঘাটাশলায় যুব কংগ্রেসে সভাপাতির 

ভাষণের জন্য পুনরায় গ্রেপ্তার হন। ১৯৪৬ খী, 

মযান্ত পান। দেশ স্বাধীন হবার পর সাক্রিয় রাজ- 

নশাঁত থেকে অবসর নেন। এই অকুতদার 'বগ্লবশ 

নারশমৃন্ত ও বিধবাবিবাহে উৎসাহী এবং সংস্কৃত 
সাহিত্যে পান্ডত ছিলেন। টুর্ণেনভ ও টলস্টয়ের 

রচনা এবং মার্জবাদ নিয়ে পড়াশুনা করোছিলেন। 

[৫৬৪,১২৪] 



রমেশচন্দ্র তর্কতীীর্থ 

রমেশচন্দ্রু তকতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় (১১.১২, 
১২৮৮ - ২৫.৭,১৩৬৭ ব.) সুহলপুর-ানরপ্রা। 
চদ্দ্রকুমার তকরত্ব। পাশ্চাত্য বোদক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ 
ও খ্যাতমান পণ্ডিত। তার নিকট কলাপ ব্যাকরণ 
ও কাব্যশাস্ত্, মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রুকশোর তরকরত্র 
ও প্রাসদ্ধ নৈয়ায়ক কৈলাসচন্দ্র তর্কতীর্থের নিকট 
নব্যন্যায় অধ্যয়ন করেন। শেষে চাব্বশ পরগনার 
মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজে মহামহোপাধ্যায় 'শিব- 
চন্দ্র সার্বভৌমের নিকট নব্যন্যায় পাঠ সমাপ্ত করে 
উপাধি পরীক্ষায় প্রথম হন। সেখানে তিনি সাংখ্য, 
বেদান্ত ও মীমাংসা শাস্ত্র পরীক্ষাতেও অসাধারণ 
সাফল্য লাভ করেন। তান কাশীধামে বামাচরণ 
ন্যায়ের নিকট থেকে সাংখ্যের উপাধি পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। কাঁলকাতা সংস্কৃত কলেজে লক্ষম়ণচন্দ্র 
শাস্লীর নিকট থেকে বেদান্ত ও মীমাংসার উপাঁধ- 
পরক্ষায় প্রথম স্থান আঁধকার করেন। বরাবরই 
তিন বৃন্ত এবং কোথাও বৃত্ত ও পুরস্কার উভয়ই 
পেয়েছেন। পরে তিনি স্মাতিশাস্্ও অধ্যয়ন করেন। 
কর্মজশবনে প্রথমে তিনি পিতার স্থাঁপত টোলে 
দুই বছর, পরে খুলনা দৌলতপুর কলেজে ও 
ঢাকা শান্ত আশ্রম চতুষ্পাঠীতে ন্যায় ও বেদান্তের 
অধ্যাপনা করেন। তারপর ১৯২১ খী, রাজ- 
শাহী হেমন্তকুমারী সংস্কৃত কলেজে ও শেষে 
নবদ্বীপের পাকা টোলের অধ্যাপকের পদে কাজ 
করে ১৯৫৬ খুী, অবসর নেন। অসাধারণ 'বদ্যা- 

বস্তার জন্য বঙ্গদেশের ও বঙ্গদেশের বাইরের 'বাভন্ন 
শন্ষা-প্রাতিষ্তান তাঁকে ন্যায়রড্', ণসদ্ধান্তবাগশ,, 
“সদ্ধান্তশাস্তী”, 'বেদান্তবাগীশ' প্রভাত উপাঁধ দান 
করে। ১৯৪৪ খু, তান 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধ 
ঘবারা সম্মানিত হন। তাঁর রাঁচত গ্রন্থ : নন্যায়- 
শাস্ত্ের মনোবিজ্ঞান”, 'বেদান্তীসিম্ধান্ত', “শুড়ার্থ 

'মাস্তীসদ্ধান্ত" প্রভীতি। তা ছাড়া গতাঁন বহ গ্রন্থের 
সম্পাদলনাও করেছেন। 1১৩০] 

রমেশচগ্দ্র দত্ত (১৩.৮.১৮৪৮ - ৩০,.১১,১৯০৯) 
রামবাগান--কিকাতা। ঈশানচন্দ্র। বিখ্যাত সাহ- 
ত্যিক, এতিহাঁসক ও 'সাঁভীলিয়ান। ১৮৬৪ খখ. 
কলুটোলা শ্রাণ্চ স্কুল থেকে এন্ট্রা্স, ১৮৬৬ খুখ. 
প্রোসডেন্পী কলেজ থেকে যথাক্রমে জ্যানয়র ও 
সানিয়র স্কলারাশপ 'নয়ে এফ.এ. পাশ করেন। 
প্রেসডেল্সী কলেজেই ৪র্থ বার্ধক শ্রেণীতে উঠবার 
পর ৩ মার্চ ১৮৬৮ খুন. বিলাত যান। ১৮৭১ খু. 
সাফলোর সঙ্গো আই-শস.এস. পরাঁক্ষায় উত্তীর্ণ হন 
ও পরে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরেন। একই সঙ্গে 
ধবহারীলাল গৃপ্ত ও সরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও 
আই.স.এস. হয়োছিলেন। 'বাভ্ন উচ্চপদে চাকরি 

[৪৫০ ] বঙসেশচল্দ দত্ত 

করে তান প্রভূত খ্যাত অর্জন করেন। ১৮৮৩ খুন 
প্রথম ভারতীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হন। ১৮৯৪ - ৯৭ 
খু. প্রথম ভারতীয় অস্থায়ী 'বিভাগসয় কাঁমশন 
পছলেন। ভারতীয় বলেই উচ্চপদে স্থায়ী হতে 
পারছেন না অনুভব করে ১৮৯৭ খ্ঢী. পদত।:গ 
করেন। তার দুই বছর আগে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
সভার সদস্য হয়োছলেন। অবসর নিয়ে বলা 
প্রবাসকালে তান লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস 
অধ্যাপনা এবং এই সঙ্গে ভারতীয় ইতিহাস ও অর্থ- 
নীতি সম্বন্ধে গবেষণা করেন। এই সমস্ত কাজের 
জন্য হাম্পারিয়্যাল ইন্স্টাটউট, রয়্যাল এশিয়াটিক 
সোসাইটি এবং যুস্তরাজ্যের রাজকীয় সাহত্য 
সামাতর সদস্যপদ পান। ১৯০৪ খ্ডী, বরোদা 
রাজ্যের অর্থমাল্নরূপে ভারতে ফেরেন এবং অল্প 
দিনেই দেওয়ান হন। আই.সি.এস. রূপে যখন 
যেখানে ছিলেন, সেখানকার প্রজাদের মণ্গলসাধনে 
সচেম্ট 'ছিলেন। ১৮৭৩ - ৭৪ খশ. পাবনায় প্রজা- 
বদ্রোহ শুরু হলে ভূমিতে প্রজার স্বত্ব নির্পণের 
জন্য 45005” ছদ্মনামে বেল ম্যাগাঁজন, 
পাল্লিকায় বহু ইংরেজ” প্রবন্ধ প্রকাশ করেন । িদ্যোৎ- 
সাহশ প্রশাসক হিসাবেও খ্যাতি 'ছিল। দাদাভাই 
নৌরজী ও উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ১৮৯৮ 
খু. রাজনোতিক আন্দোলনে যোগ দেন। পরের 
বছর লক্ষেবী কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন। ১৯০৫ 
খু. কংগ্রেস আধবেশনের সঙ্গে স্বদেশ শিল্পের 
পুনরুজ্জীবন, উন্নাতিসাধন এবং স্বদেশজাত দ্ুব্যের 
ব্যবহার বিষয়ে একাঁট 'শিল্প-সম্মেলন হয়। ৩১ 
াডসেম্বর ১৯৯০৫ খী. এই সম্মেলনের আঁধবেশনে 

রমেশচন্দ্র সভাপাঁতত্ব করেন। ১৯০৭ খড়, সুরাটে 
অনুষ্ঠিত ভারতীয় শজ্প-সম্মেলনেও সভাপাঁত 
ছিলেন৷ কারেল্সশ কাঁমাঁটিতে সাক্ষ্যদান করেন। 'ড- 
সেন্দ্রালাইজেশন কমিশনের সদস্য (১৯০৭), বঙ্গীয় 
সাহত্য পাঁরষদের প্রথম সভাপাঁত ও পরে আজীবন 
সদস্য 'ছিলেন। ১৮৯২ খশ. ি.আই.ই. উপাঁধ 

পান। এই সাহত্যসাধক প্রথমে ইংরেজশতে রচনা 
শুরু করে বাঁঞ্কমচন্দ্রের পরামর্শে বাংলায় লেখেন। 
তাঁর রাঁচত গবেষণামূলক হীতিহাসগ্রল্থ : 17881500 
2180 [1)089----4৯ [৩০০01 01 [৮০655 00011116 

[0007650 95215 1785-18851 “1175 762- 

581201% ০ 73611881" নামক বিখ্যাত গ্রল্থধে কৃষক 

অভ্যুত্থানের কারণ নির্ণয় এবং 4581778755 ৪10 
[2120 48১595552261865 2 117019 গ্রন্থে সরকার 

ভাঁমরাজস্বের অপব্যবহারের সমালোচনা 
করেন । 46:9015010700 7719601% 01 78171912 [17089 

গ্রল্ধে ব্রিটিশ সরকারের ভারত-শোষণ-পম্ধাত উদ্ঘা- 
টিত করে দেখান। এই বই সম্বন্ধে মন্তব্য : “4 



রমেশচল্দ বঙ্দ্যোপাধ্যান়্ 

৮০০1: 11002 019 ৫2০৩9 10016 ৮%/0110 (17217 ০911- 

10849 ০0 ০91881955 155০0100105" | তাঁর মোট 

ইংরেজশী রচনার সংখ্যা ১০। এর মধ্যে সাহত্য, 
ইতিহাস, অর্থনীতি ও রাজনীতি বিষয়ে রচনা 
আছে। উল্লেখযোগ্য বাংলা গ্রন্থ : “বঙ্গাঁবজেতা”, 
'মাধবীকঞ্কণ” “মহারাম্ত্ জীবনপ্রভাত", রাজপুত 
জশীবনসন্ধ্যা', “সংসার”, 'সমাজ' প্রভীতি। এ সকল 
গ্রন্থ ছাড়াও তান স্কুলের উপযোগী করে বাঙলা- 
দেশ ও ভারতবর্ষের ইতিহাস িখোছলেন। এন্- 
সাইক্লোপাঁডিয়া 'ব্িটানিকাতেও (১১৯০২) তাঁর লেখা 
কয়েকাঁট প্রবন্ধ আছে। তান 'বধবা ও অসবর্ণ 
বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন৷ বরোদায় মৃত্যু । [৩,৪, 
৭,৮,২৫১২৬১১১৭] 

রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৫ ?- ১৪,১, 
১৯৬৯) বিষ্ুপুর- বাঁকুড়া। গপতা খ্যাতনামা 
সঙ্গীতজ্ঞ গোপে*বর। পিতার কাছে সম্গীত শিক্ষা 
করেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পারদর্শী হলেও বাঙলার 
সঙ্গত, রবীন্দ্র সগ্গশত ও অতুলপ্রসাদের গানও 
তাঁর পপ্রয় ছিল। অতুলপ্রসাদের কিছ গানের স্বর- 
1লাপও করেছেন । তাঁর বহ প্রবন্ধ 'বাভন্ন পন্র- 
পন্রিকায় প্রকাঁশত হয়েছে । তিনি বফুপুর সম্বন্ধে 
একটি গ্রন্থ রচনা করেন। পাশ্চম জার্মানী পাঁর- 
ভ্রমণ করে সেখানকার সঞ্গীতধারায় বিশেষ প্রভাবত 
হন। মৃত্যুকালে রবীন্দ্রভারতী িশ্বাবদ্যালয়ে 
সঙ্গত-বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। [১৬] 

রমেশচম্দ্র ভ্রাচার্য (১৮৮২ - ১৯২৯)। শ্রীহট 
জাতীয় বিদ্যালয়ের তরুণ 'শক্ষক রমেশচন্দ্র ১৯১০ 
খুব. শ্রীহট্রের জলসূখা জাতীয় সম্মেলনের আঁধ- 
বেশনে বঞ্গাক্ষরে তারের সংবাদ পাঠাবার প্রথম 
গৌরব অজন করেন। আচার্য প্রফ-ল্লচন্দ্র ও আচার্য 

সাধনা শুরু হয়। শ্রীঅরাবন্দ প্রাতাম্ঠত ন্যাশনাল 
কলেজের বিজ্ঞানী জগদানন্দ রায়ের সঙ্গে তাঁর 
যোগাযোগ ছিল । আগে থেকেই তিনি "মোর্স কোড' 
নিয়ে চর্চা করতেন। িক্ষক-জীবনে নিজস্ব 
পদ্ধাঁততে 'মোর্স কোড'কে বাংলা হরফের উপযোগী 
করে তারবার্তা প্রেরণের ব্যবস্থা করোছিলেন। তাঁর 
পদ্ধাত অনূযায়ী প্রেরিত প্রথম বাংলা তারবার্তার 
বয়ান-_-এএখানে প্রচণ্ড প্রাকাতিক 'বিপযয়। ভয়ঙ্কর 
কড়ঝঞ্জার ভিতর "দয়া সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে' । 
এই সাফল্যের জন্য তিনি ২ট পদক পান। পরবর্তী 
জশবনে বিজ্জান-শিক্ষকরূপে শিলচর নর্মাল স্কুলে 
যোগ দেন। জগবনের শেষ দিন পর্যন্ত মৌলিক 
গবেষণায় য্স্ত 'ছিলেন। [১৬] 

রঙ্েশচল্্র জি, স্যার, কে-স-আই.ই. 0১৮৪০ - 
১৩-৭,১৮৯৯) রাজারহাট-বিফৃপূর- চব্বিশ পর- 

[৪৫১ ] রমেশচল্দ পেন 

গনা। রামচন্দ্র। হেয়ার স্কুল ও কলিকাতা প্রোস- 
ডেন্সী কলেজের ছাত্র ছিলেন। 'ব.এ. ও বি.এল. 
পাশ করে ২১ বছর বয়সে সদর দেওয়ান আদালতে 
আইন ব্যবসায় শুরু করেন। অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের 
মৃত্যুর পর ১৮৭১- ৯০ খন. পর্যন্ত কাঁলকাতা 
হাইকোর্টের অন্যতম 'িাচারক 'ছিলেন। বাঙালণ 
বিচারকদের মধ্যে তিনিই প্রথম দুই বার হাইকোর্টের 
প্রধান বিচারপাঁত হন। পাবাঁলক সার্ভস কাঁমশন 
(১৮৮৭), কাঁলকাতা ?1বশ্বাবদ্যালয় ও ভারতখয় 
ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। আদালত অব- 
মাননার দায়ে ১৮৮৩ খদী, স্যার সংরেন্দ্রনাথের 
গবচার ব্যাপারে চারজন ইংরেজ [বিচারকের বিরুদ্ধে 
মত প্রকাশ করে তিনি জনাঁপ্রয় হন। রিপন কলেজের 
উন্নাতর বিষয়ে মনোযোগণ 'ছিলেন। ১৮৯০ খুশ. 
কলেজের অবলু্তি বাঁচানোর ব্যাপারে তাঁর সাহায্য 
স্মরণশীয়। তান ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগ" 
দান করেন এবং ১৮৯৬ খী. কাঁলকাতায় অনু- 
ম্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের আধবেশনে অভার্থনা 
সাঁমাতর সভাপাঁত 'নর্বাঁচিত হন। তানি 4৯৪০৩ ০: 
002096170 73111 €(1891)"-এর াবরোধণ ছিলেন । 

সংস্কৃত শাস্রের অধ্যাপনার জন্য কাঁলকাতার ভবানশ- 
পুরে চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। 1২,৭,৮,২৫,২৬] 

রমেশচন্দ্র সেন (৭.৫.১৩০১ -১৮,২.১৩৬৯ 
ব.) 'পিঞ্জরী-কোটালিপাড়া-ফরিদপুর । ক্ষরোদ- 
চন্দ্রু। প্রগাতিবাদশ লেখক ও প্রাতম্ঠাবান কাবরাজ 
রমেশচন্দ্রের জল্মস্থান ও কর্মক্ষেত্র ছিল কলিকাতা । 
প্রথম জীবনে তান 'পতার কাছে ও পরে হাঁতি- 
বাগানস্থ পাঁণ্ডিত সীতানাথ সাংখ্যতীর্থের চতু- 
্পাঠীতে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। এই সময়ই 'তাঁন 
প্রাইভেট ছাত্র হিসাবে প্রবোশকা পরণক্ষায় সসম্মানে 
উত্তীর্ণ হন। ১৯১৭ খুশী. তান বাংলা সাহত্যে 
প্রথম স্থান আধকার করে ইংরেজশীতে অনার্স সহ 
বি.এ. পাশ করেন। 'পিতৃবিয়োগের ফলে এম.এ. 
ক্লাশের পড়া বন্ধ করে তান পৈতৃক আয়ুবেদীয় 

চাঁকৎসাতে আত্মীনয়োগ করেন। ১২ আষাঢ় ১৩১৯৮ 
ব. তিনি "সাঁহত্য সেবক সাঁমাতি' নামে একাঁট 
সাহতা-চক্লের প্রাতিষ্ঠা করেন। বহু প্রাথতষশা 
সাহত্যিক এই সাঁমাতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়োছলেন। 
এই সাঁমতির সভায় অন্যান্য সভাদের সঙ্গে রমেশ- 
চল্দ্রও তাঁর লাখিত গল্প ও রচনা নিয়ামত পড়তেন। 
তাঁর প্রথম উপন্যাস "শতাব্দী (১৩৫২ ব.) বিশেষ 
প্রশংসিত হয়েছিল । পাঁরিণত জশবনে রাঁচিত 'কুরপালা, 
ও “গোরাগ্রাম তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। অন্যান্য 
উল্লেখযোগ্য গ্রল্থ : “মালঙ্গীর কথা, চক্রবাক* 
'কাজল', 'পূব থেকে পশ্চিম” 'সাশ্নিক' প্রভৃঁতি। 
ছোটগল্প রচনায়ও তানি সদ্ধহস্ত 'ছিলেন। তাঁর 



রলমর় দত 

“মৃত ও অমৃত", তারা 'িতন জন”, “সাদা ঘোড়া, 
'রাজার জন্মাদন' প্রভৃতি ছোটগল্প উল্লেখযোগ্য । 
এদের মধ্যে কোনও কোনও গল্প ইংরেজী, চেকো- 
শ্লোভাক, 'হন্দণ প্রভাতি 'বাভন্ন ভাষায় অনুদিত 
হয়েছে। লম্তপ্রাতষ্ঠ চাকংসক হিসাবেও তাঁর 
যথেম্ট খ্যাত ও প্রাতিপান্ত 'ছিল। তান ১৯৯৮ - 
১৯ খুশ. মাদ্রাজে নাখল ভারত আয়ুর্বেদ সম্মেলনে 
যোগ দেন। এ সম্মেলনে সংস্কৃত ভাষায় বন্তৃতা 
দিয়ে তিনি "বদ্যানাধ' উপাধিতে ভূষিত হন। 
রাজনোৌতিক কার্যকলাপের সঙ্গেও তরি যোগাযোগ 
ছিল। [৪,১৭] 

রসময় দত্ত ১৭৭৯ - ১৪.৫.১৮৫৪) কলিকাতা । 

“পতা নীলমাঁণ কাঁলকাতার রামবাগান দর্ত-বংশের 
প্রীতঙ্ঠাতা। বহুভাষাঁবদ্ রসময়ের সর্বাঁধক দখল 
ছল ইংরেজীতে । প্রথম জীবনে একটি ব্যবসায়- 
প্রাত্ঠানের কেরানী ও পরে ছোট আদালতের 
বচারক হন। এই আদালতের 'তাঁনই প্রথম বাঙাল 
জজ । ইংরেজী 'শিক্ষা প্রচলনের অন্যতম পুরোধা ও 
হিন্দু কলেজ প্রাতিজ্ঞাতাদের অন্যতম 'ছিলেন। 
বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য ১৮৩৯ খত. 'ীহল্দু 
কলেজ পাঠশালা স্থাপনে সহযোঁগতা করেন। 
কাউীন্সিল অফ এডুকেশন এবং সংস্কৃত কলেজের 
সম্পাদক 'িলেন। পরে কলেজের সহকারণ সম্পাদক 
পাঁণ্ডত ঈশবরচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মতাঁবরোধ ঘটায় 
তান 'বিদ্যাসাগরকে কার্যভার বুঁঝয়ে দিতে বাধ্য 
হন। কাঁলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ও কাঁলকাতা 
স্কুল সোসাইটির ব্যবস্থাপক সামাতর সদস্য হিসাবে 
দুঃস্থদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারে যথেম্ট সাহায্য 
করেছেন। রাজনীতিতে উৎসাহ 'ছলেন না। মূলত 
তাঁরই বাধায় ১৮২৩ খর. 'গোঁড়ীয় সমাজে রাজ- 
নীতির চর্চা বন্ধ হয়। স্ট্যা্প িউাঁট এবং কাঁল- 
কাতার মধ্যে ইউরোপায়ানদের উত্তরাধিকার ইত্যাদি 
বিষয়ে আন্দোলনে তান অংশ নেন এবং জুরণ দ্বারা 
বচার-ব্যবস্থার দাবি ও সংবাদপন্র-দলনের 'বরোধিতা 
করেন। বিখ্যাত মাহলা কাব তরু দত্ত তাঁর পৌন্লন 
দছলেন। [৩১৬] 

রসময় িন্ত, রায়বাহাদযর (১৮৫৯ - ১০.৪- 
১৯৩১) চাণক--বর্ধমান। নবন্বীপচন্দ্র। খ্যাতনামা 
ধশক্ষাবদ-। দারদ্রু পাঁরবারে জল্ম। শৈশবে 'পিতৃ- 
ধবয়োগ হয়। আত্মীয়ের সহায়তায় স্কুলে ভার্ত 
হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। 'সিডীঁড়র বাঙালশ 
বদ্যালয় থেকে বাতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 
1সউীঁড়র সরকারণ 'বদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। এস্ট্রাম্স 
পরাক্ষায় বর্ধমান বিভাগে প্রথম হয়ে মাসিক ১৫ 
টাকা বৃন্তি পান। হুগলী কলেজ থেকে ২০ টাকা 
বৃত্তি সহ এফ.এ., ২৫ টাকার দর্শচরণ লাহা বৃত্ত 

[৪8৫২ ] রাঁসককৃফণ মাঁল্লক 

সহ 'ব.এ. এবং ইংরেজশীতে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তপ 

হয়ে মেদিনীপুরের এক স্কুলে প্রধান শিক্ষবে, 
পদে নিষুস্ত হন। 'বাভন্ন স্কুলে কয়েক বছর কা: 
করার পর 'তাঁন হেয়ার স্কুলে প্রধান শি এ 
ননযুন্ত হয়ে আসেন। & বছরে 'তাঁন স্কুলেন 
প্রভূত উন্নাতসাধন করেন। এরপর দনদ্দশাগ্রদ : 

হন্দু স্কুলের ভার সরকার তাঁর উপর অপ'ণ 
করেন। তাঁর নিঃস্বার্থ কমনন্ঠা, সানপুণ পাঁর- 
চালনা ও মহান ব্যান্তত্বের প্রভাবে হিন্দু স্কুলেব 
পূর্ণ জাগরণ ঘটে। এই কাঁতিত্বের স্বীকীতি-স্বরূপ 
সরকার তাঁকে 'রায়বাহাদুর' উপাঁধ দ্বারা ভূষিত 
করেন। ১৬ বছর এই স্কুলে কাজ করার পব 

১৯১৬ খশ. তিনি সরকারী 'শিক্ষা-বিভাগ থেকে 
অবসর-গ্রহণ করেন। তাঁর 'বদায়-সংবর্ধনা-সভায় 
কলিকাতার 'বিশিম্ট ব্যান্তরা উপাস্থত 'ছলেন এবং 

টেনে তাঁকে চোরবাগানে তাঁর বাড়তে পেশছে 
দিয়োছল। সুমধুর কন্ঠের আঁধকারী রসময় কীর্তন 
গানের মাধ্যমে অধ্যাত্ম-সাধনা করে গেছেন। অল্প 
বয়স থেকেই স্বরচিত কীর্তন গানে লোককে ম.দ্ধ 

করেছেন। 'কৃপাদ্যান্ট', 'রাসরসকাঁণকা' ইত্যাঁদ 
ক্ষুদ্র গ্রন্থের মধ্যে তাঁর ভন্তজীবনের পাঁরচয় পাওয়া 

যায়। [১৪৯] 

রস, রোনাষ্ড (১৮৫৭ -১৯৩২)। জল্মস্থান-_ 
আলমোড়া (োরত)। 'চাকৎসাবদ গবেষক ও 
ম্যালেরিয়ার রোগ-জীবাণ্ আঁবজ্কারক। লণ্ডনের 
সেন্ট বার্থলোমউ হাসপাতালে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা 
শেষ করে ১৮৮১ খী. ইন্ডিয়ান মোঁডক্যাল্ 
সাঁভসে চাকরি নিয়ে ভারতে আসেন। কাঁলকাতার 
একটি হাসপাতালের বেততমান শেঠ সুখলাল কার- 
নানী হাসপাতাল) গবেষণাগারে কর্তব্যরত অবস্থায় 

মানুষের শরীরে ম্যালেরিয়ার জীবাণু-সংক্রমণ এনো- 
ফালিস-জাতীয় মশকের দংশনের ফলে ঘটে-_ এই 
তথ্য আঁবম্কার করেন (১৮৯৭)। ১৯০২ খু, 

তান চিকিৎসাবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান। তাঁর 
রাঁচত গ্রল্থ : পপ্রভেনশন অফ ম্যালেরিয়া” ১৯১০), 
শফলসাঁফসূ (১৯১০), 'সাইকলাঁজস* ৫১৯১০), 
“মেময়রূস্ত (১৯২৩) প্রভাতি। [৩] 

রাসককফ মাল্লক (১৮১০ - ৮.১.১৮৫৮ 
িল্দরিয়াপাট্র-কাঁলকাতা। নবাঁকশোর। 'হন্দ্ 
কলেজের কৃতা ছান্র এবং ইয়ং ক্যালকাটা ও “ফাইভ 
ফ্লাওয়ার্স অফ 'হন্দু কলেজ'-এর অন্যতম রঁসিক- 
কষ ডিরোজিওর দ্বারা প্রভাবিত 'ছিলেন। ১৮৩০ 
খুব. পাঠ-সমাস্তির পর পটলডাঞ্গায় ডোভিড 
হেয়ারের স্কুলে শিক্ষকতা এবং রাজা দক্ষিপারঞ্জনের 
'্জ্রানান্বেষণ' পাকার সম্পাদনা করেন । ১৮৩৭ খুশি, 
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ডেপুটি কালেক্টর হন। রাজা রামমোহন রায়ের ভন্ত 
ছিলেন। ডিরোজওর শিষ্যর্পে ইয়ং বেঙ্গলের অন্য- 
তম নেতা হয়ে হিন্দু ধর্মের গোঁড়াঁম ও কুসংস্কারের 
বিরোধিতা করে স্কুলের চাকার হারান এবং 'পতৃ- 
গৃহ থেকে নির্বাসত হন। িশোরাচাঁদ মিত্র 
প্রবার্তিত “সুহৃদ সামাত'র মাধ্যমে সমাজ-সংস্কারের 
কাজ করেন। ১৮৩১ খুব, ফ্রী হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠা 
করে শিক্ষাপ্রচারে সাক্ুয় হন। সরকারী অর্থ 
ভারতীয় জনসাধারণের 'শিক্ষাপ্রসারে ব্যয় না করে 
এ অর্থে পাদরী নিয়োগের সরকারী নীতির 'তাঁন 
তর সমালোচনা করেন। রসময় দত্তের সহযোগে 
ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরশর মাধ্যমে তান 'িক্ষা- 
প্রসারে সাহায্য করেছিলেন। আদালতে ফারসীর 
বদলে বাংলা ভাষা প্রবর্তনের আন্দোলনে সাফল্য- 

লাভ করেন। সংবাদপন্ন দলন আইন, ১৮৩৩ খু, 
চার্টার আইন ইত্যাদর সমালোচক 'ছিলেন। শাসন- 
ব্যবস্থায় দুর্নীতি ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমা- 
লোচনা করেন। তিনি ভারতাঁয়দের দ্বারা পারচালত 
ও সম্পাঁদত প্রথম ইংরেজী সাপ্তাহক পপার্থেনন, 
(১৮৩০) পান্রকার অন্যতম উদ্যোন্তা, 'জ্ঞানীসন্ধু- 
তরঙ্গ" পন্রিকার সম্পাদক এবং ইংরেজী ও মাতৃ- 
ভাষা শিক্ষার গুর্ুত্বদানকারীদের অন্যতম 'ছিলেন। 
[৩,৮,২৫১৩৬] 

রসিকচচ্দ্র রায় (১২২৭ - ১৩০০ ব.) বড়াগ্রাম 
শ্রীরামপুর । রামকমল। প্রাসদ্ধ দাশু রায়ের পর 
[তিনিই শ্রেষ্ড পাঁচালশকার। কবিয়াল, যাল্রাওয়ালা, 
কার্তনওয়ালা, তর্জাওয়ালা, বাউল প্রভাতি 'বাবধ 
সম্প্রদায়ের জন্য তান বহু সরস সুন্দর সঙ্গীত 
রচনা করেছেন। তাঁর রাঁচত গ্রন্থ : 'হাঁরিভান্তি- 
চান্দ্রকা', “কৃষপ্রেমাঙ্কুর', 'বর্ধমানচন্দ্রোদয়, “পদাজ্ক- 
দত", 'শকুন্তলাবহার' ণদশমহাবিদ্যাসাধন', 'বৈষণব- 
মনোরঞ্জন, 'কুলীনকুলাচার', "শ্যামাসঙ্গীত', “পদ- 
সূত্র তে খণ্ড) প্রভতি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 

উপযোগী করে গৃহীত হয়েছিল। দাশরথি রায় 
বহুবার বড়াগ্রামে এসে তরি সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ 
করেছেন। 1২০,২৫০২৬] 

রাঁপকচাঁদ গোস্বামী (১৯শ শতাব্দী) বাগবাজার 
--কাঁলিকাতা। আখড়াই গানে একজন খ্যাতনামা 
ঢোলবাদক 'ছিলেন। এ সময়ে রাধানাথ সরকারের 
নাম বেহালাবাদক হসাবে এবং কনূডাকটার 'হিসাবে 
এক বৈষবদাসের নাম পাওয়া যায়। 1১৭) 

পাঁসপকমোহন চটৌপাধ্যায় । ঢাকা । জ্যোতিষশাস্টে 
সুপ্পশ্ডিত এই জ্যোতার্বদ বহু গ্রল্থ রচনা ও 
সম্পাদনা করেছেন। তাঁর রাঁচত গ্রন্থ : বাংলায় 

শসম্ধল্ত শিরোমাঁণ', শবদপ্ধতোষিণী' প্রভৃতি প্রায় 
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১০টি ; সম্পাদিত গ্রন্থ : সংস্কৃতে--'জাতকপদ্ধাত', 
'জ্যোতিষকজ্পদ্রুম', 'সবার্থাচন্তামাণ, প্রভাতি 
১৩1ট এবং ইংরেজীতে 42680090105 [ি০]া। ৬011 
01) 4১501091098" (২ খণ্ড)। 19] 

রাঁসকমোহন বিদ্যাভূষণ (১২৪৫ - ১,৮.১৩৫৪ 
ব.) একচক্রা-বীরভুম। গৌরমোহন । দশর্ঘজশবী এই 
ব্রাহ্মণ একাধারে অনন্যসাধারণ পাঁণ্ডত এবং শাস্মীবদ- 
হয়েও সাংবাদিকতা ও কাবাচচ্ঠা করে গেছেন। মূল 
ও টকা সমেত তাঁর রাঁচত মোট ২১ গ্রন্থ আছে। 
তার মধ্যে 'জগন্নাথবল্লভ' নাটকের বঙ্গানুবাদ, 
“অদ্বতবাদ' নামে দর্শনগ্র্থ, “চন্ডীদাস ও বিদ্যা 
পতি' নামে গবেষণাগ্রন্য প্রভৃতি বিখ্যাত। বহু 
বৈষ্ণব-জীবনী ও সাপ্তাঁহক 'প্রেমপুস্প' পাত্রকা 
সম্পাদনা করোছলেন। 18,%] 

রসিকলাল চক্রবর্তী (পৌষ ১২৬৩-১২-১৯, 
১৩১৩ ব.) রায়গ্রাম-যশোহর। রামরতন । ভস্ত কাব 

রাঁসকলাল প্রথমে কয়েকটি যান্লাদলে যোগ দেন। 
পরে নিজেই 'বালক সং্গত' নামে দল গঠন করে 
(১২১৯৫ ব.) স্বরাচিত পালা 'জাীবোদ্ধার' আভিনয় 
করান। 'তানই 'বালক সং্গীতে'র প্রবর্তক । বালক 
সঙ্গীত প্রথমে কয়েকটি সঙ্গঈতের সমান্ট ছিল, পরে 
তান তার সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনকথা কাঁবতা- 
কারে সংশ্লম্ট করেন। রচিত সংগণীতের জন্য নব- 
দ্বীপের সুধীমন্ডলী তাঁকে গুণাকর' উপাধি ও 
রতনপুর গ্রামের পাণ্ডিত সম্মেলন তাঁকে 'গঈত- 
রত্বাকর' উপাধ দেন। ১৩১১ ব. তিনি সাধক- 
সঙ্গীতের দল গঠন করেন। তার রচিত গীতাভিনয় : 
“সীতার পাতাল প্রবেশ, চিনে পাগল”, 'মাধবের 

মধুরলণলা' প্রতভাতি। ৪,৯১৯] 
রাঁসকলাল দত্ত ১৮৪৪ - ৪.৪.১৯২৪) আটপূর 

_ হুগলী । কাঁলকাতা মেডিক্যাল কলেজে তিন বছর 
পড়ে ডিপ্লোমা লাভ করেন এবং আরও দুবছর 
পড়ে শেষ পরাক্ষা না 'দয়েই হাওড়া অগ্ঠলে ডান্তারী 
পেশা শুরু করেন। িছ্াদন পর কুলি জাহাজের 
ডান্তার হয়ে ল্রিনদাদে যান। এখানে একজন ইংরেজের 
পরামর্শে বিলাতের এবাউডিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
এম.বি. ভিগ্রী নেন। দেশে ফেরার পর ১৮৭১ 
খশি, পুনরায় বিলাত যান এবং আই.এম.এস. হয়ে 
স্বদেশে সরকারী পদে নিয়োজিত. হন। ১৮৯৩ 
খপ, পুনরায় িলাত যান এবং আই.এম.এস, হয়ে 
ডান্তার পেশায় প্রভূত খ্যাত ও অর্থ উপার্জন 
করেন। রাসায়ানক আবিচ্কারের জন্য তিনিই কাল- 
কাতা বিশবাবদ্যালয়ের প্রথম ভি.এস-স। 'ক্লোরো- 
দপাক্রিন' নামক যৌশিক প্রস্তুত করার এক নূতন 
প্রক্রিয়া তিন উদ্ভাবন করেন। শেষ-জীবনে নব- 
[িধান ব্রাহ্মসমাজের অন্তভূন্তি হলেও সংবর্ণবশিক 
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সমাজকে বরাবর সাহায্য করেছেন। লে. কর্নেল 
উপাধিধারী 'ছিলেন। [1৩১] 

রসিকলাল দাস ১ ৫১২৪৮ - ১০.১২.১৩২০ 
ব.) দাক্ষণখণ্ড-বর্ধমান। অনুরাগণী দাস। প্রখ্যাত 
কণ্তনশয়ার সন্তান হলেও পিতার কাছে প্রত্যক্ষ- 
ভাবে কীর্তন শিক্ষা পান 'ন। যখন গপতা অন্যান্য 
ভ্রাতাদের কশর্তন শেখাতেন তখন তিনি আড়াল থেকে 
শুনে সে-সব [িখতেন। এইভাবেই তাঁর কীর্তন- 
শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। পরে তিনি একজন প্রীসদ্ধ 
মনোহরসাহশী কীর্তনীয়া হন। কতকগুলি আভনব 
তাল, সুর ও চালের সষ্টি করে তানি মনোহরসাহশ 
কীর্তনকে শ্রুতিমধুূর করেন। প্রসিদ্ধ কীর্তন- 
গায়ক গণেশ দাস তাঁর ছাত্র 'ছিলেন। 1২৬,২৭] 

রাসিকলাল দাসপ২ (১৮৯৯ - ৩.৮.১৯৬৭) 
ফরমাইশখানা-সেনহাঁটি-_খুলনা। রামচন্দ্র । বারু- 
জশীবী সাধারণ শাক্ষত দরিদ্র দিতার সন্তান। 
স্কুলের ছান্লাবস্থায় গুপ্ত িবপ্লবী দলের সংস্পর্শে 
এসে সেবাকার্ধে ব্রতী হন। বিবেকানন্দের বাণণ, 
গীতা, বিপ্লবের ইীতহাস ও সাঁহত্যের মনোযোগণ 
পাঠক ছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বাঘা যতাঁনের 
মৃত্যু ও অন্যান্যদের গ্রেপ্তারের পর বিপ্লবের 
প্রস্তুতি ও সংগঠনের কাজ করেন। 'প্রবূদ্ধ সামাতি 
স্থাপনের মাধ্যমে স্কুল-কলেজের ছাত্রদের পাঠাগার 
স্থাপন ও সমাজসেবার দ্বারা কর্মী গঠনের চেষ্টা 
করেন। ১৯১৮ খী, প্রবৌশকা এবং ১৯২০ খুখ. 
আই.এ. পাশ করে বি.এ. পাঠরত অবস্থায় অসহযোগ 
আন্দোলনের সমর্থনে কলেজ ত্যাগ করে পুরানো 
1বগ্লবীদের সঙ্গে দৌলতপুর সত্যাশ্রমে যোগ 
দেন। দলের 'ীনর্দেশে আদলপুর শাখা আশ্রমে গিয়ে 
ঠ&ে বছর সংগঠনের কাজ করেন। এই সময় নেতাদের 
গ্রেপ্তার করার জন্য পুঁলসের তৎপরতা শুরু হলে 
তাঁকে গৃস্ত 'বিপ্লবাত্ক ঘাঁট তৈরশর জন্য কাঁল- 
কাতা এবং বাঙলার অন্যান্য অণ্চলে নজর 'দতে 
হয়। নেতারা মন্ত্র না হওয়া পর্য্ত 'তাঁন দলের 
গবাভন্ন শাখার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। চট্টগ্রাম 
অস্ত্রাগার আক্রমণের পর আত্মগোপনকারণী 'বিপ্লবী- 
দের আশ্রয় দেন। এইসময় টেগার্ট হত্যা-চেস্টায় 
দীনেশচন্দ্র মজুমদার ধরা পড়েন। এই প্রচেম্টার 
সঙ্গে যুস্ত থাকার আভযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করে 
১৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। হাইকোর্টের 
বিচারে মানত পান। গুপ্ত বপ্লবপন্থায় বিশেষ 
দক্ষতার জন্য পাঁলস প্রতাক্ষ প্রমাণ সংগ্রহে অপারগ 
হয়। আদালতের বিচারে মুন্ত পেলেও সরকার 
তাঁকে পেশোয়ার, বোরাঁল ও 'হজাঁল জেলে ৮ বছর 
আটক রাখে। ম্ান্ত পাবার পর কংগ্রেসের সহ- 
সম্পাঙ্করূপে কাজ করবার সময় ১৯৪২ খপ, 
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“ভারত-ছাড়' আন্দোলনের পূর্বে গ্রেপ্তার হয়ে « 
বছর আটক থাকেন। ১৯৪৬ খ্যী, মত্ত হন। 
১৯৪১৯ খু, শরণার্থীদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন 
করে সম্পাদক হসাবে ১৯৬৩ খু, অন্ধ না 
হওয়া পর্যন্ত কাজ করেন। খ্যাত ও প্রাপ্ত 
আশা না রেখে যে-সব বিশ্লবী আত্মত্যাগের মহ ২ 
দৃষ্টান্ত রেখেছেন 'তান তাঁদের একজন। [৩৮,৮০) 

রাঁসকলাল দেবগোদ্বামী 0১৫৯০ - ১৬৫২) 
রোহিণী- মোঁদনীপুর। রাজা অচ্যুতানন্দ। প্রসদ্ধ 
বৈষ্ণবাচার্য শ্যামানন্দের শিষ্য এই ধর্মপ্রচারক বহু 
বৈষব পর্দ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রল্থ : 
'শাখাবর্ণন' ও রাতিবিলাস' । 18] 

রাঁসকানন্দ দাস (১০.৭.৯৫১২ শ.-?) নীলা- 
চিল। রাজা অন্্যুতানন্দ। তাঁর ভ্রাতা মুরারিও কাব 
ব'লে প্রাসদ্ধ ছিলেন। গাঁড়শায় গৌরাঙ্গ ধর্ম- 
প্রচারে তাঁর যথেম্ট কৃতিত্ব ছিল । বল্লভপুর-ীনবাসশ 
শ্যামানন্দ তাঁর দীক্ষাগুর্ । তানি খেতুরশর মহোৎসবে 
উপাস্থত 'ছিলেন। তাঁর রাঁচত প্রাসদ্ধ গ্রন্থ : 
'রাঁসকমঞ্গল?। 1২০] 

রাহমউল্লা। সুন্দরবনের বারুইখালির কৃষক- 
মোড়ল ও বিখ্যাত লাঠিয়াল। ইংরেজ মরেল জামি- 
দারদের ম্যানেজার ডেনিস হেলির উৎপীঁড়ন ও 
অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে ?তান কৃষক সম্প্রদায়কে 
নিয়ে জামিদার-বাহনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে অব- 
তীর্ণ হন ১৮৬১)। সে অগ্ুলের অন্যান্য বাঁড়র 
মত তাঁর বাঁড়র চারাঁদকে গড় কাটা 'ছিল। সদর 
দরজায় 'ভজে কাঁথা টাঁঙয়ে তার আড়াল থেকে 
তান সারা রাত গাল চালান। গুল ফুরিয়ে গেলে 
বাঁড়র মেয়েদের রুপোর গয়না ভেঙ্গে তার টুকরো- 
গুল 'দয়ে গুঁলর কাজ চালান। শেষে ঢাল ও 
রামদাঁ 'িনয়ে লড়াই করতে থাকেন। এই সময়ে 
হোলির গুলিতে তাঁর মৃত্যু হয়। [৫৬] 

রাহম্দ্দীন ফাঁকর। বালশগঞ্জ- ভ্ত্রীহট। 'রাগ 
মারফত, গ্রন্থে তাঁর রচিত দুইটি পদ সান্নবিষ্ট 
আছে। তার মধ্যে একাঁট : «..বাশীর নামে যাদুর 
ফাঁসী আমার নিল গো পরাণী'। [৭৭] 

রাখালচল্দ্র সামন্ত (১৯১৪ - ২৯.৯,১৯৪২) 
ঘাগড়া-মোদনীপুর। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে 
মাহযাদল পৃীলস স্টেশন আরুমণকালে পুঁলিসের 
গীলতে আহত হয়ে এ 'দনই মারা যান। [৪২] 

রাখালদাস ন্যাক্সরত্প, মহামহোপাধ্যায় (২৮.৫, 
১২৩৬ - ২.৮.১৩২১ ব.) ভ্ুপল্রস-চব্বিশ পর- 
শগনা। সশতানাথ বদ্যাভূষণ। প্রথমে সুপদ্ম ব্যাক- 
রণ, সাহত্য ও অলগ্কারশাস্তে পাশ্ডিত্য অন 
করে ভট্ুপল্লশর সংপ্রীসম্ধ নৈয়ায়ক হলধর তর্ক- 
চড়াম্মীণ ও যদুরাম সার্বভৌমের নিকট ন্যায়শাস্ম্ 



রাখালদাপ বন্দ্যোপাধ্যায় 

অধ্যয়ন করেন। প্রাসদ্ধ গ্রন্থকার ও পান্রকাকার 
ধছলেন। নব্যন্যায়ে তাঁর উদ্ভাবিত নূতন কৌশল 
ভট্টপল্লশতে এখনও আলোচিত হয় । ন্যায়শাস্ত্রে তাঁর 
রাঁচত ্তর্তসার”, “অদ্বৈতবাদখণ্ডন', “্দীধাতি- 
কম্ব্যনতাবাদ,। “গদাধরন্যনতাবাদ', 'শাল্তবাদ- 
রহস্য প্রভাতি মঁদ্রত হয়েছিল। তাঁর বহু ক্রোড়পত্র 
ও বাদ-গ্রল্থ অম্দীদ্রত রয়েছে। ১৮৮৭ খল, 
'মহামহোপাধ্যায়। উপাঁধি দ্বারা সম্মানিত প্রথম 
আটজনের তান অন্যতম । মহামহোপাধ্যায় ?শবচন্দ্ 
সার্বভৌম তাঁর ছান্র। [২৫,২৬,৯০,১৩০] 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৫ - ১৯৩০) 
বহরমপূর- মুর্শিদাবাদ। মাতিলাল। প্রখ্যাত প্রত্র- 
তত্তবিদ। ১৯০০ খুশি, বৃত্তিসহ এন্ট্রাস ও ১৯০৩ 
খু. এফ.এ. পাশ করে পিতামাতার মৃত্যুর পর পড়া 
বন্ধ রাখেন। এরপর ১৯০৭ খ7ী. বি.এ. এবং ১৯১০ 
খুশী, এম.এ. পাশ করেন। ছাল্রাবস্থায় সঙ্গশত- 

সমাজের মণ্ে অভিনয় করতেন। কাঁলকাতা িবশব- 
বদ্যালয়ে এইসময়ে শিশিরকৃমার ভাদুড়ীর সঙ্গে 
তাঁর পরিচয় হয়। ১৯১০ খী. ভারতীয় পুরাতত্ত্ব 
বিভাগের কর্মে প্রবেশ করে সহকারণ থেকে সুপারি- 
ণ্টেপ্ডেন্ট হন এবং শেষে অধ্যক্ষরূপে ১৯২৬ খু. 
অবসর নেন। ১৯২৮ খুশী, থেকে তান কাশ 
বিশবাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। মহেঞ্জোদাড়োর 
সুপ্রাচীন ধবংসাবশেষ আবিজ্কার তাঁর আবনশ্বর 
ধশীর্তি। কাঁণম্ক সম্বন্ধে তান যে-সব তথ্য 
আবিচ্কার করেছেন সেগুল প্রামাণ্য ব'লে স্বীকৃত 
হয়েছে । বাঙলার পালরাজগণ সম্বন্ধেও বহ] প্রামাণ্য 
তথ্য আ'বিম্কার করেছেন। পাহাড়পুরের খনন- 
কাষেরও পরিচালক 'ছিলেন। মদ্রাতত্তে সুপাণ্ডিত 
ছিলেন। মুদ্রাসম্বন্ধীয় বিষয়ে 'তাঁনই প্রথম বাংলায় 
গ্রল্থ রচনা করেন। তাঁর 'প্রাচীনম্দ্রা' গ্রন্থটি ১৩২২ 
ব. প্রকাশিত হয়। রাঁচত অন্যান্য গ্রল্থ : “বাংলার 
ইতিহাস (২ খন্ড), “পাষাণের কথা”, শত্রপুরীর 

'ভূমারার শৈবমান্দর,, 'বাঞ্গালনর ভাস্কর্য", “শশাঙ্ক”, 
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বাঁভন্ন পন্র-পান্রকায় তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। 
[৩,৪.৬.৭১২৫,২৬] 

রাখালদাস অজহঅদার (২১.১২-১৮৩২- ১৮৮৭) 
চন্দননগর- হৃগলাী। প্রথম জাঁবনে পিতার কর্ম 
স্থল বালেশবরে শিক্ষা শুরু করে পরে চুপ্ছুড়া ও 
হুগলন কলোজয়েট স্কুলে ১৩ বছর বয়স পর্যম্ত 
পড়াশুনা করেন। মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথের প্রেরণায় 

78৫৫ ] রাজকুমারণী বল্দ্যোপাধ্যাক্ব 

ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। গসপাহসঈ বিদ্রোহের বছর 
(১৮৫৭) কটকে ডেপুটি ইনস্পেক্টর্স্ অফ 
স্কুলস-এ চাকরি করতেন ১১.৪.১৮৬১ খপ, 
বিলাত যান। সেখানে লণ্ডন ইউাঁনভাঁসশট কলেজে 
সংস্কৃত ও বাংলার অধ্যাপকরূপে কাজ করেন। 
বাঙালশদের মধো তিনিই প্রথম এই গৌরবের আধ- 
কারী। ১৮৬২ খ্ী লন্ডন বশ্বাবদ্যালয়ের আইন 
পরাক্ষা পাশ করে দেশে ফেরেন। ১৮৫০ খু. 
“দূরবীক্ষণবাদ' নামে সামায়কপত্র সম্পাদনা করেন। 
[তানি 'শ্রীরামচারত' (১৮৫৪) ও +775০6%5 01 
০১১ গ্রল্খের রচায়তা। শৈষোস্তটি রাজা রাম- 
মোহন-রাঁচিত গ্রন্থের অনূবাদ। [২,৪] 

রাখালমাঁপ গ্প্তা। এই মাহলা কবির 'কাঁবতা- 
মালা" কাব্যগ্রন্থ ১৮৬ খঃশ, প্রকাশিত হয়। 187 

রাজকুমার সর্বাঁধকারণী, রায়বাহাদর (১৮৩৯ - 
১৯.৭.১৯১১) খানাকুল-কষ্খনগর- হুগলশ । যদুনাথ। 

[ব.এ. ও 'িব.এল. পাশ করে লক্ষেণী গিয়ে দক্ষিণা- 
রঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায় পব্রাটশ ইণ্ডিয়ান 
সভা'র এবং “সমাচার শহন্দ্স্থানী' পাত্রকার সহ- 
সম্পাদকের পদ পান । পরে লক্ষে কলেজের সংস্কৃত 
ও আইনের অধ্যাপকরূপে ১৮৬৪ -৮৪ খু, 
পর্য্ত কাজ করেন। কিছুদিন দক্ষিণারঞ্জন প্রতি 
আঠিত +1,001070৬/ 111065 পাল্লকার সম্পাদক 

ছিলেন। কৃষ্ণদাস পালের মৃত্যুর পর শহন্দু পয 
য়ট' পান্রকার সম্পাদক হন। ধতমান কালেও 1তাঁন 
সংবাদপন্ধ জগতে শষস্থানীয়রূপে গণ্য। তারি 
চেষ্টায় শহন্দু প্যান্রয়ট' ১৬.৩.১৮৯২ খা, থেকে 
দৈনিক পন্ে রূপান্তারভ হয়। "ব্রিটিশ হীণডয়ান 
আ্আসোসয়েশন ও প্রেস আ্যসোসয়েশনের সভা- 
পাত এবং কালকাতা বশনাশদ্যালয়ের ঠাকব আইন 
অধ্যাপক ছিলেন । তাঁর রাঁচত গ্রম্থ : ঠাকুর আইন 
সংক্লান্ত উপদেশমালা, ও ব্যাকরণ প্রবোৌশকা'। 
[(৪,৭,১৯,২৫,২৬] 

রাজকুমারশ বা রাজু। ৬.১০.১৮৩৬ খে. কালি- 
কাতা শ্যামবাজারে নবীন বসুর উদ্যোগে বাংলা 
নাটক “বিদ্যাসুন্দরের ষে আভিনয় হয় তাতে 'তাঁন 
শবদ্যার সখীর ভুমিকায় অভিনয় করেন। 18০7 

রাজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায় (আনু. ১৮৫২- 
১৮৭৫)। স্বামণ বিখ্যাত দেশকর্মী শাঁশপাদ। 
স্বামণর আদর্শে অন:প্রাণত হয়ে ১২/১৩ বছর 
বয়স থেকে স্বামীর কাছে শক্ষালাভ করেন এবং 
নিজেও পরিবারের ছোট ছোট মেয়েদের শিক্ষা দিতে 
থাকেন। ব্রাহ্গধমণ্রহণের জন্য সমাজ ও গৃহচ্যুত হয়ে 

নারীশিক্ষায় ব্রতী হন। এইসময় মেরী কাপেশ্টাির 
বরাহনগরে এলে রাজকুমারী তাঁকে 'সাদর অভ্যর্থনা 
করে তাঁদের গৃহে আনেন। তাঁরা উভয়ে 'বাভনন 



রাজক। কর্মকার 

অণ্ুচলে নারীশিক্ষার কাজে ব্রতী হন এবং মেরী 
কাপেশ্টারের অনুরোধে ১৮৭১ খঢী. তান ইংল্যান্ড 
যান। ইংল্যান্ডে ৮ মাস থাকার পর দেশে 'ফিরে 
পুনরায় নারণীশক্ষামূলক বাভন্ন কাজে নিযুস্ত 
হন। তান স্বামীর সহযোগিতায় নিজেদের বাস- 
গৃহে উদ্ধারপ্রাপ্তা নারীদের আশ্রয় দান ও শিক্ষার 
ব্যবস্থা করেছিলেন। [৬] 

রাজকুষং কর্মকার (১৮২৮-?) দফরপুর- 
হাওড়া । মাধবচন্দ্র। বিদ্যালয়ের শিক্ষা না পেলেও 
বুদ্ধি ও অধ্যবসায়-বলে কল-কারখানার কাজে বিশেষ 
দক্ষতা অজর্ন করেন। কাশশপুর ও দমদম গান 
ফ্যাক্টরীতে কামান-বন্দুকের কাজ শখে হেডাঁমস্ত্ী 
হন। ১৯২৭৬ ব. টকিশালের চাকার 'নয়ে নেপালে 
যান। 'তানই প্রথমে সেখানে যন্সাহায্যে মুদ্রা 
প্রস্তুত করেন। সেখানে আধুনিক যন্ল আঁনয়ে 
বন্দুকের কারখানাও স্থাপন করেন। নেপালরাজের 

আহবানে ১২ জন কাঁরিগরসহ কাবুল যান। সেখানেও 
নূতন ধরনের যন্ম আয়ে কামান-বন্দুকের কারখানা 
স্থাপন করেন এবং বহু পুরস্কার পান। ১২৯১ 
ব. পুনর্বার নেপালে 'গয়ে প্রাতিম্ঠিত কারখানার 
উন্নাতসাধন করেন। সেখানে তানই প্রথম বৈদ্য 
তিক আলো চালু করেন। তাছাড়া কাঠের কার- 
খানা, উন্নতমানের কামান, কামানের গাঁড়, মোসন- 
গান প্রভাতি তৈরশ করে কাঁতিত্ব দেখান। মহারাজার 
কাছ থেকে 'কাগ্তেন' উপাধি ও ১২৯৩ ব. বহু- 
মূল্য পাগড়শ উপহার পান। [২৫,২৬,৩১] 

রাজকৃফ তকণপন্ানন, মহামহোপাধ্যাম্স (২৯.৯. 

১২৪০ - ৯.১.১৩২১ ব.2) নবদ্বীপ। সূর্ধকাল্ত 
'বিদ্যালঙ্কার। রাঢ়ীশ্রেণশয় বন্দ্যোপাধ্যায় পদবণ- 
ধারা ব্রাহ্মণ ছিলেন । আদ বাসস্থান শান্তপুরের 
নিকট গয়ঘর গ্রাম । প্রথমে পিতার 'নকট মুগ্ধবোধ 
ব্যাকরণ, আঁভধান, কাব্য এবং অলত্কারশাস্ত্র পড়েন। 
তারপর 'পতামহ গোপীনাথ ন্যায়পণ্টাননের চতু- 
হপাঠীতে ও পরে পণ্ডিত মাধবচন্দ্রু তর্কাসদ্ধান্তের 
নিকট ন্যায়শাস্ত অধ্যয়ন করে 'তক্পিন্ডানন' উপাধি 
লাভ করেন। ১২৭১ ব. তান গুরুদেব মাধব- 
চন্দ্রের ঝড়ে 'বধহস্ত চতুষ্পাঠর 'জানসপন্র নিয়ে 
[নিজে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনায় নিয্ন্ত 
হন। ১৩০০ ব. নদীয়ার মহারাজা তাঁকে নবদ্বীপের 
প্রধান নৈয়ায়ক-পদে প্রাতীষ্ঠত করেন। ১৯১৯২ খুখ. 
[তান 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধ পান। 'কুসৃমাজাল' 

[সক্ধান্ত তাঁর প্রাপতামহ। [১৩০] 
রাজকুষ। দে (১-আগস্ট ১৮৪০)। ১৮৩৩ 

থেকে ১৮৩৭ খা, পল্তি হিন্দু কলেজে পড়েন। 

[৪৫৬ ] ক্জকৃফ। রায় 

১৮৩৮ খএঈ. কাঁলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থোতে 
গডগ্রীপ্রাপ্ত হন। 'তাঁন পাশ্চাত্য মতে 'শাক্ষ' 
চাঁকৎসকদের প্রথম দলের অন্যতম ছিলেন । উত্ত« 
পশ্চিম সশমান্ত প্রদেশে চাকার নিয়ে "দিল্লী ওষ”, 
লয়ের ভারপ্রাপ্ত হন। কিন্তু ১ বছরের মধ্যে 
মারা যান। চাকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য 'তাঁনই সব 
প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করেন। এর আগে বৈদ্য মধ: 
গুপ্ত ১৮৩৬ খএখ. শবব্যবচ্ছেদ করেন কিন্তু তান 
ডান্তারী বা চিকিৎসা ব্যবসায়শ ছিলেন না। [৪১7 

রাজকৃফ্ মুখোপাধ্যায় (৩১.১০.১৮৪৫ - ১০. 
১০.১৮৮৬) গোস্বামী-দুরগাপুর- নদীয়া । আনন্দ- 
চন্দ্র। কৃষ্ণনগর ও প্রোসিডেল্পী কলেজের কৃতশ ছাত্র 
হিসাবে ১৮৬৬ খ্যী. বি.এ. ১৮৬৭ খু, দর্শন- 
শাস্তে এম.এ. ও পরের বছর 'ব.এল. পাশ করেন । 
প্রথমে কিছাঁদন ওকালাঁত করার পর কলকাতার 
জেনারেল আসেমৃব্রিজ, প্রেসিডেল্সপী কলেজ, কটক 
ল কলেজ ও বহরমপুর কলেজে অধ্যাপনা করেন। 
১৮৭১৯ -৮৬ খ্টী, পর্যন্ত গভর্নমেণ্টের বাংলা 
অনূবাদকের কাজে 'নযুস্ত 'িলেন। তিনি ফারস+, 
উর্দু, গুঁড়য়া, সংস্কৃত, জার্মান, ফরাসী, ল্যাটিন 
ও পাল ভাষা জানতেন। বাঙলার রেনেসাঁর এীতি- 
হাঁসকর্পে বাংলায় ক্ষুদ্রকায় বাঙলার হীতিহাস' 
রচনা করে খ্যাত হন। এই গ্রল্থ বাঁঙ্কমচন্দ্রের 
সখ্যাতি অর্জন করে এবং বাঙলার জাতীয় চেতনার 
সূচনায় সাহায্য করে। ভারতবষয়-বিজ্ঞান-সভার 
পাঁরচালক-সাঁমাতর প্রথমাবাঁধ অন্যতম সভ্য ছিলেন 
এবং এর সংগঠনে আঁর্থক সাহাধ্য করেন। ১৮৮২ 
খস. পাঠ্যপঃস্তক 'নর্বাচন সাঁমাতির সদস্য হন। 
বাংলা গদ্য ও পদ্য রচনায় তাঁর সমান দক্ষতা 'ছিল। 
তবে তাঁর রচনার পাঁরাধ কয়েকটি স্বাঁচান্তিত প্রবন্ধ 
এবং কয়েকটি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কবিতা মান্র। 'তাঁনিই 
সর্বপ্রথম 'বঙ্গদর্শনে' গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে 
বাঙলাদেশে 'বদ্যাপাতর ষথার্থ পাঁরচয় 'দয়োছলেন। 
তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা : 'রাজবালা", “যৌবনোদ্যান', 
ণমন্রবিলাপ ও অন্যান্য কাঁবতাবলন' 'কাব্যকলাপ* 
'মেঘদৃত', 'কাঁবতামালা", প্রথম-শিক্ষা বীজগাঁণত', 
প্রথম-শিক্ষা বাংলার হইীতিহাস', 'প্রথম-শিক্ষা বাংলা 
ব্যাকরণ'১ %7175 1০ 07০ 51005 0 86118211 

1-91189985, প্রভাতি । তাঁর 'ভারতমাতা" কাঁবতা, 
'ভারতমাহমা' প্রবন্ধ প্রভৃতিতে তাঁর জাতশয়তা- 
বোধের পাঁরচয় পারস্ফুট। [৩১৪১৭১৮১২৫,২৬,২৮] 

রাজকৃফ রায় (২১.১০.১৮৪৯ - ১৯,৩,১৮৯৪) 
রামচন্দ্রপুর- বর্ধমান । 'বাঁশষ্ট নাট্যকার ও উপন্যাস- 
লেখক। আট বছর বয়সে 'পিতৃহীন হয়ে চাকরির 
আশায় নিউ বেঞ্গল প্রেসে যোগ দেন এবং নিজ 
চেষ্টায় পড়াশনার কাজও চালিয়ে যান। কিছ 



প্লাজলাক্লায়ণ বস॥ 

অভিজ্ঞতা সণ্চয়ের পর আ্যালবার্ট প্রেসের ম্যানেজার 
হন। এখান থেকেই ১২৮৫ ব. বীণা" মাঁসক পল্লিকা 
প্রকাশ করেন। এই পান্রকায় তাঁর কাঁবতা, নাটক 
প্রভৃতি নিয়ামত প্রকাশিত হত। ১২৮৭ ব. 'বীণা- 
যন্র' প্রেস স্থাপন করেন। কিন্তু লোকসান শুরু 
হওয়ায় প্রেস 'বাক্র করে ১২৯৪ ব. ঠনঠানয়ায় 
'বীণা-রঙ্গভূঁমি' প্রাতি্ঠা করেন এবং সেখানে 
স্বরচিত পৌরাণিক নাটক চচন্দ্রহাস' এবং অন্যান্যদের 
নাটক ও প্রহসন আভনয় করতে থাকেন। ১২১৯৭ 
ব খণের দায়ে রঙ্গাভুমি হস্তান্তরিত হলে ১২৯৮ 
ন. শ্টার থিয়েটারের বেতনভোগন নাট্যকার হন। 
[তান অক্লান্ত লেখক ছিলেন এবং 'বিদ্রুপাত্মক 
কবিতার সাহায্যে জাতির চেতনা সণ্টারে সাহায্য 
করেছেন । “ভূতলে বাঙ্গাল অধম জাত' কাঁবতা তার 
প্রমাণ। বন্তৃতায় ও সভায় সময়ের অপব্যয়ের জন্য 
'শারদীয় জবালাখন্ড' কাঁবতায় 'বদ্রুপ করেন। 
'লাজা" ও প্রায়বাহাদুর' খেতাবের জন্য িবদেশশ 
সরকারের খেয়ালে চাঁদা দিয়ে বিদেশী কর্তৃক 
দেশকে লৃণ্ঠটনের সমর্থন করার জন্য এই জবালা। 
'ভারতগান' কাঁবতামালার প্রত্যেকাটতে দেশপ্রেমের 
কথা বলেছেন, আবার অলস, ভশরু, স্বার্থপর 
জাতি সম্বন্ধে ক্ষোভপ্রকাশও করেছেন৷ রাঁচত গ্রল্থ : 

'পাঁতব্রতা” 'নাট্যসম্ভব', “তরণীসেন-বধ', 'লয়লা- 
মজনু", "দ্বাদশ গোপাল", 'বামনাভক্ষা', শহরশ্ময়ী” 
করপ্ময়, “আগমনন', পনভৃত-নিবাস' প্রভৃঁতি। 
'অবসর-সরোজিনন' তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্গ্রন্থ। 
এছাড়াও রামায়ণ ও মহাভারতের পদ্যানুবাদ করেন। 
সম্ভবত 'তাঁনই প্রথম বাঙালশ 'যাঁন সাহত্যকে 
পেশার্পে গ্রহণ করোছলেন। 'হরধনৃভগ্গ' নাটকে 
4১৮৮১) সবপ্রথম আমন্রাক্ষর ছন্দের বাবহার 
করেন। তাঁর ববর্ধার মেঘ' কবিতায় ও রাজা 
শবক্রমাদিত্য (১৮৮৪) নাটকে গদ্য-কাবিতা রচনার 
প্রয়াস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। :1৪,৭,২০,২৫, 
২৬,২২৮] 

রাজনারায়ণ বস্ (৭.৯.১৮২৬ - ১৮.৯.১৮৯৯) 
বোড়াল-চব্বিশ পরগনা । নন্দকিশোর। হেয়ার 
স্কুল ও হিন্দু কলেজের ১৮৪০ - ৪৩) খ্যাতনামা 
ছান্ন। অস্বাস্থ্যের জন্য কলেজ ত্যাগ করে উপ- 
'নিষদের ইংরেজী অন্বাদকরূপে তত্ববোধিনশ সভায় 
১৮৪৬ -৪৯ খুশী, কাজ করেন। ১৮৪৯ খী, 
সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী শিক্ষক এবং ১৮৫১ খী, 
মোঁদনীপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। 
১৮৬৮ খ, সরকারী কর্ম থেকে অবসর নেন। 
অনা পদোল্াতির সম্ভাবনা সতত প্রিয় কর্মকেন্দ্র 
মোদনীপুর ত্যা্শ করেন নি। এডুকেশন কাউীল্সিল 
স্বীকার করেন, রাজনারারণের প্রভাবেই মোঁদনশ- 

[ ৪৫৬৭ ] সাজলারায়ণ 

পরের ছান্রগণের প্রভূত উন্নাতি সাধত হয়। এখানে 
বিতরক-সভা প্রাতষ্ঠা করে ছান্দের মানীসক সৌকুমার্য 
সাধনের চেষ্টা করেন। পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও জ্ঞানা- 
জর্নের জনা বাইরের বই পড়বার অভ্যাস করান। 
এই উদ্দেশো একটি পাঠাগারও স্থাঁপত হয়। 
শ্রীমক-কৃষকদের ক্ষার জন্য একট ব্াশ্রকালপন 
বদ্যালয় এবং স্ত্ীশক্ষার জন্য একটি বাঁলকা 
ণবদ্যালয় প্রাতষ্ঠা করেন। তাঁর গিবশবাস ছিল--শক্ষা 
বাতীত নারী-মাীন্ত সম্ভব নয়। একজন দেশপ্রোমিক 
1হসাবে তান মনে করতেন, দেশীয় ভাষার চচণ 
দ্বারাই দেশশয় সাঁহতোর উল্লাতি সম্ভব । ধর্মমতে 
তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন। জাতিবর্ণভেদ বিশ্বাস না 
করলেও সমাজে গভশর পাঁরবর্তনের 'বরোধণ 
1ছলেন। িলাত-ফেরতদের আত্মগারমা সহ্য না 
করলেও বিলাত-যান্রার বিরোধী ছিলেন না। ১৮৬৬ 
খুখ, একটি প্রবন্ধে দেশশ প্রথায় ব্যায়াম, দেশশ 
গঁষধধ ও সঙ্গীতের প্রচার চান। "তিনি 1বশ*বাস 

করতেন, সংস্কৃত ও বাংলা শেখানোর পর ছাত্রদের 
ইংরেজ শেখানো উচিত । সমাজের যে-কোন পাঁর- 
বর্তনই শাস্তের ব্যাখ্যা মেনে করা উঁচিত। রাজ- 
নারায়ণের কল্পনায় উদ্দশীপত হয়ে নবগোপাল 
[হন্দ মেলা সৃষ্ট করেন। ১৮৭৫ খুশী, এই মেলার 
উদ্বোধক ছিলেন রাজনারায়ণ। 'হন্দু মেলার পরে 
ন্যাশনাল সোসাইটি স্থাঁপত হলে রাজনারায়ণ 
এখানে তিনাঁট 'নবন্ধ পাঠ করেন এই ন্যাশনাল 
সোসাইটির তত্বাবধানে ন্যাশনাল স্কুল স্থাঁপত হয় 
এবং সেখানে সার্ভে, হীঞ্জনীয়ারং রসায়ন এবং 
সঙ্গীতের স্গে ব্যায়াম, অশবারোহণ ও বন্দুক- 
চালনা শেখানো হত। বাঙালশরা যাঁদ শিক্ষক, 
উঁকল ও চাকুরের জাতিতে পাঁরণত হয় এবং 
ব্বসায়-বাণিজা ত্যাগ করে-তবে জাতি দারদ্রতর 

হবে-এ ছিল তাঁর 'বশবাস। ইপ্ডিয়ান আসো- 

'সয়েশন স্থাপিত হলে রাজনারায়ণ তার সভা হন 
এবং ১৮৭৮ খুখ. গলটনের দেশশয় ভাষা সংক্রান্ত 
আইনের বিরদ্ধে আন্দোলনে যোগ দেন। “সঞ্জীবনী 

হলে তিনি তার সভাপাঁতি হন। রবীন্দ্রনাথ ও 

জ্যোতীরন্দ্রনাথ তাঁর দ্বারা প্রভাবত হয়োছিলেন। 
এই সভাকে অনেকে বাঙলার 'িবপ্লবী সংগঠনের ও 
ধ্রাটশের অধানতাম্ন্ত জাতীয় চেতনা প্রসারের 
অগ্রদূত বলে মনে করেন। খাঁষ আখ্যায় আভাহত 
বঙ্গ সংস্কাতির একজন প্রধান পুরোধা রাজনারায়ণ 
এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের গৃহাশিক্ষকতাও করে" 
ছিলেন। তাঁর রাঁচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : নআত্ম- 
চাঁরত', 'সেকাল আর একাল', পহল্দু বা প্রোস- 
ডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত প্রত্ৃতি। তাঁর ইংরেজী 



লাভ ও উপনিষদের অনুবাদ। তানি ইংরেজীতে 
ব্রাহ্মধর্ম এবং আদ ব্রাহ্মগসমাজ সম্পকেও গ্রন্থ রচনা 
করেছেন। শেষ-জশবনে দেওঘরে বাস করতেন। ২, 
৪১৭১৮,২০,২২,২৬,২৬,৫৪] 

রাজবল্পভ সেন, মহারাজ (১৬৯৮-১৭৬৩)। 
দুর্লভরাম। রাজবল্লভ বলদারণীয়া-ঢাকার জামদার 
ছিলেন। সিরাজের সিংহাসন লাভের পূর্বে তানি 
প্রথমে সুবাদারের 'বকৃসি' ও পরে 'সরাজ নবাব 
হলে খালসার ম.দ্রাধিকারশ হন। 'বষয়কর্ম উপলক্ষে 
তান মার্শদাবাদে এলে 'সরাজদ্দৌলা এক সময় 
সরকার রাজস্ব আত্মসাৎ করার আভযোগে তাঁকে 
আটক করেন। ঈস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম রাজস্ব 

করোছলেন। পলাশশর যুদ্ধের পর রাজবল্লভ কাঁলি- 
কাতার সুতানুটীর অন্তর্গত বাগবাজারে এসে বাস 
করেন। তাঁর বসতবাটীর এ অগল এখন 'রাজবল্লভ- 
পাড়া' নামে খ্যাত। মীরজাফর বাঙলার নবাব হলে 
তান স্বে বাঙলার দেওয়ানৰ পদ লাভ করোছলেন। 
মশরকাঁশিমের রাজত্বকালেও কিছাঁদন 'তাঁন এ পদে 
আঁধাম্ঠত 'ছিলেন। পরে তান 'বহারের শাসন-কতণ 
হন। কিন্তু মনোমালন্য ঘটায় মীরকাশম তাঁকে 
গঙ্গার জলে ডুবিয়ে মারেন । তাঁর সময়ে তিনি পদ- 
মর্যাদায় 'বাঁশস্ট ব্যান্ত বলে গণ্য ছিলেন। [২,৩, 
হ৫১২৬১৩১] 

রাজলক্ষমী দেৰণ ১১৯০২? - ২৬.৫.১৯৭২)। 
প্রখ্যাত আভনেত্রী। ১৯৩০ খু. তাঁর আভিনয়- 
জপবন শুরু হয়। জ্টার থিয়েটারে অভিনীত রবীন্দ্র- 
নাথের 'গৃহপ্রবেশ' নাটকে 'ভিখারণীর ভূমিকায় 
আঁভনয়ে ও গানে দর্শকসমাজকে মূণ্ধ করেন। 
পরবতী কালে নাট্য-নকেতনে অধুনা ব*বর্পা) 

রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা পান। পরে আরও "বাভন্ন 
ভূমিকায় সআভিনয় করেছেন। 'াঁশিরকুমার ভাদুড় 
তাঁর অন্যতম নাট্যগুরু 'ছিলেন। চলাচ্চিনত্রের আভি- 
নেব্রীরূপেই তাঁর বিশেষ পাঁরাচাত। বাংলা, গহন্দী 
এবং অসমীয়া সমেত 'ছিবশতাধক ছাবতে আভনয় 
করেছেন। [১৬] 

রাজলক্ষী দেবী২। সুলোথকা 'ছিলেন। তাঁর 
রাচিত ৬ট গ্রন্থের মধ্যে 'কেদারবদরশ ভ্রমণ' ও 
শ্লা্সসমাজের আদ 'চন্র' উল্লেখযোগ্য । 18] 

রাজশেখর বস্ (১৬.৩.১৮৮০ - ২৭.৪,১৯৬০) 
বীরনগর ডেলা)-_নদীয়া। মাতুলালয় বামূনপাড়া 
সবর্ধমানে জজ্ম। 'পতা দ্বারভাঞঙ্গা রাজ-এস্টেটের 
ম্যানেজার চন্দ্রশেখর । ১৮৯৫ খস, তান দ্বার- 
ভাঙ্গার রাজস্কুল থেকে এন্ট্রান্স, ১৮৯৭ খু. পাটনা 

[৪৫৮ ] রাজা বস, 

কলেজ থেকে এফ.এ. এবং ১৮৯৯ খু. কাঁলকাতা 
প্রোসডেল্সী কলেজ থেকে রসায়ন ও পদার্থীবজ্ঞানে 
অনার্পসসহ বি.এ. পাশ করেন। তখনও এম.এস-স, 
কোর্স চালু না হওয়ায় রসায়নে এম.এ. পরীক্ষা 
দেন ও প্রথম হন (১৯০০)। দুই বছর পঞ্চ 
আইন পরীক্ষা পাশ করেন। ১৯০৩ খুশী. বেঙ্গল 
কৌমক্যাল আ্যান্ড ফার্মাঁসউঁটক্যাল ওয়ার্কসে; 

দিনেই আচার্য প্রফল্লচন্দ্র ও তৎকালশন ম্যানোজং 
ডিরেক্টর ডা. কার্তিক বসুর "প্রয়পান্ন হন। কাল- 
ক্রমে উন্ত কোম্পানীর পাঁরচালক হন। ১৯৩২ খু, 
অবসর 'নিলেও উপদেষ্টা ও 'ডিরেক্ররূপে আমত্যু 
এই কোম্পানীর সঙ্গে যুন্ত 'ছিলেন। 'নয়মান্- 
বারতা ও সুশৃঙ্খল অভ্যাসের জন্য তাঁর জবন- 
যাপন-পদ্ধাত িংবদন্তীতে পারণত হয়োছিল। বাংলা 
সাহত্যে 'পরশুরাম' ছদ্মনামে রসরচনার জন্য রাজ- 
শেখর চিরস্মরণীয়। তুলনায় বেশ বয়সে সাঁহত্া- 
জীবন শুরু হলেও 'গভ্ডালিকা', 'কজ্জলশী, ও “হন 
মানের স্বপ্ন, গ্রন্থ বাঙলার রাসিক-মহলকে আলোড়িত 
করেছিল । রসরচনা ছাড়া চলন্তিকা' নামে 'বখ্যাত 
আঁভধান এবং “লঘুগুরু”, পবাঁচন্তা” “ভারতের 
খাঁনজ”, "কুটির 'শল্প' নামে প্রবন্ধ-গ্রন্থাঁদও বিখ্যাত ॥ 
অনবাদ-গ্রল্থ : 'বাল্মীকি রামায়ণ, “'মহাভারত', 
'মেঘদূত' "শহতোপদেশের গল্প" প্রভাতি। মোট 
রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ২১ট। সংখ্যা অপেক্ষা রচনার 
কারণে ও গুরুত্ে রাজশেখর স্মরণীয় পুরুষ । ?তাঁন 
“রবীন্দ্র পুরস্কার, ও “আকাদেমী পুরস্কার'-প্রাপ্ত 
এবং “পদ্মভূষণ” উপাঁধি-ভূষিত 'ছলেন। কাঁলকাতা, 
[বশ্বাঁবদ্যালয় কর্তৃক 'নষুস্ত বানান-সংস্কার সামাত 
এবং ১৯৪৮ খুখ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পাঁরভাষা 
সংসদের সভাপাঁতি হন। ১৯৫৭ - ৫৮ খুশী, যথা- 
ক্রমে কালকাতা ও যাদবপুর বশ্বাবদ্যালয় তাঁকে 
“ষ্ঠরেট' উপাঁধ-ভূঁষিত করেন। [৩,৭,২৬,৫৯] 

রাজাসংহ আনু. ১৭৫০ - ১৮২১)। ময়মন- 
সিংহ জেলার সসঙ্গ দর্গাপুরের ব্রাহ্মণ রাজা 
রাজাঁসংহ 'রাজমালা' নামে একটি এাঁতহাসিক কাব্য 
রচনা করেন। এছাড়া তাঁর রাঁচত 'মনসার পাঁচালশ" 
ও 'ভারতশমঞ্গল' নামে দুশট খণ্ডকাব্য পাওয়া 
যায়। তাঁর সঙ্গে ইংরেজ সরকারের চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত হয়োছল। [২] 

রাজা বস; (আনু. ১৮৮৬ - ২২.৩.১৯৪৮)। 
িতৃদত্ত নাম রিপেন্দ্র। তান মাত ১৮ 
বছর বয়সে চামড়ার কাজ শিখতে 'বিলাত যান? 
সেখানে জাদখেলা দেখানোর ব্যাপারে আগ্রহাাম্বিত 
হয়ে জাদৃবিদ্যা শিখতে শুরু করেন এবং অপেশাদার 
জাদুকররপে খ্যাতিমান হন। ১৯০৯ খপ, বলাতে 



রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় 

প্রথম পেশাদারী খেলার জন্য 'পিতৃদত্ত নামের বদলে 
'রাজা বোস' নাম গ্রহণ করেন। ইংল্যান্ডের পেশা- 
দারী মন্ডে জাদকররূণে অসামান্য প্রতিষ্ঠা ভারত"য়- 
দের মধ্যে তিনিই প্রথম অজন করেন। তানি তাঁর 
সুযোগ্যা সহকারিণ মিস হাইডশীকে বিবাহ করেন। 
দেশে ফিরেও 'বািভন্ন স্থানে জাদু প্রদর্শন করে 
জনাপ্রয় হন। তার ববখ্যাত খেলা-__ ৪২০০] ০0: 

515 (সন্দরীর প্রত্যাবর্তন) এবং ভালুক ও 
কারীর খেলা। এছাড়া তাঁর নানারকম মুক্তির 
(69০815) খেলাও প্রাসদ্ধ 'ছল। ১৯২৮ খু, 
টার থিয়েটার কর্তৃপক্ষ তাঁকে মণ্-উপদেষ্টারূপে 
গ্রহণ করে ক্ফুল্পরা', শবদ্রোহিণন' প্রভৃতি কয়েকটি 
নাটকের দৃশ্যে তাঁর জাদু-প্রাতভার সযোগ নেন। 
স্বাস্থযভগ্গ ও ব্যান্তগত কারণে মত্যুর বহ আগেই 
পেশাদারী মণ্চ থেকে অবসর নেন। ১৯৩১ খপ. 
নাখল ভারত জাদু সাম্মিলনশীতে সর্বশ্রেষ্ঠ জাদুকর 
ব'লে স্বীকৃত হন । গণপাঁতি প্রাতযোঁগিতায় অংশ না 
নিলেও খেলা দৌখয়োছিলেন। [১০২] 

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় । ফোর্ট উইিয়ম 
কলেজে উইলিয়ম কেরীর সহকারী লেখকদের মধ্যে 
তিনি অন্যতম 'ছিলেন। তাঁর লেখা 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র 
রাজস্য চাঁরনং নামে বাংলা-গদ্যে গলাখত গ্রল্থাট 
১৮০৫ খ্যী. শ্রীরামপুর 'মশন কর্তৃক প্রকাশিত 
হয়। গ্রল্থাটির একাঁট সংস্করণ ১৮১১ খ্যা. লন্ডনে 
মুদ্রুত হয়েছিল। [২১৩,৪১২০] 

রাজ; সরকার । ১৮৭২ -৭৩ খ্যী. 'সরাজগঞ্জ 
বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক। [৫৬] 

রাজেন সেন। ১৯১১ খন, আই.এফ এ. শীল্ড- 
বিজেতা মোহনবাগান দলের অমর ১১ জন খেলো- 
ষাড়ের অন্যতম । সেন্টার ফরোয়ার্ডে খেলতেন । 'তাঁন 
অনুশীলন দলের সভ্য ছিলেন। জেলে লাঠিচাজের 
সময় একজন জমাদারের লাঠি কেড়ে নিয়ে তাঁকে 
প্রহার করেন। ফলে সিপাহী জমাদার তাঁকে সেলাম 

করত। [৯২] 
রাজেন্দ্রন্দ্র শাস্ত্রী, রায়বাহাদুর (১৮৫২৯ - 

এীপ্রল ১৯১৯) নারায়ণপুূর-_চাঁব্বশ পরগনা । 
নসরাম বন্দ্যোপাধ্যায় । ১৮৭০ খু. আহরগটৌলা 
বাংলা পাঠশালা থেকে ছাত্রবৃন্তি পরণক্ষায় প্রথম 
বিভাগে পাশ করে কাঁলকাতা সংস্কৃত কলেজে 
ভার্ত হন। প্রত্যেক পরণক্ষাতেই প্রথম শ্রেণীর 
বাত্ত এবং বিএ. ও এম.এ. পরাঁক্ষায় সূবর্ণপদক 
পান। এরপর সংস্কৃত কলেজের অন্যতম সংস্কৃত 
অধ্যাপক হন। ১৮৮৫ খী. প্রেমচাঁদি-রায়চাঁদ পরীক্ষা 
পাশ করে ১০ হাজার টাকা মূল্যের পাঁরতোষক 
লাভ কযেন। ১৮৮৬ খু, বাঙলা সরকারের অনু- 
পাদ কার্ধালয়ের দ্বিতীয় সহকারশ এবং পরে 

[৪৬৯ ] রাজেস্দুনাথ ঘোষ 

১৮৯৫ খী, সরকারের পুস্তকালয়াধাক্ষ হন। 
ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষায় দক্ষ এবং দর্শনশাস্তে 
সুপন্ডিত ছিলেন। কাঁলকাতা 'সাহত্য-সভা'র 
সম্পাদকরূপে এ সভার শেষ উন্নাত করেছেন। 
রচিত প্রবন্ধ : বাংলায়-_-কাঁব ও কাব্য", 'লোকবৃস্ত 
ও সমাজস্থাত, এবং ইংরেজীতে প্রান ভারতে 
স্বায়ন্তশাসন প্রণালী' ও 'মৃসলমান রাজত্বে কৃষির 
অবস্থা" প্রভাতি এসময়ে ঘথেম্ট আদৃত হয়েছিল। 
শোভাবাজারের রাজা বনয়কৃষ্ণ বাহাদ,রের উদ্যোগে 
তান ন্যায়দর্শনের 'ভাষাপাঁরচ্ছেদ' নামক গ্রন্থের 
বঙ্গানুবাদ করেন। |২০,২৫,২৬] 

রাজেন্দ্র দত্ত (অহ. ১৮১৮ - ৫,৬.১৮৮৯) 
বহ্যবাজার--কাঁলকাতা। পার্বতচরণ। ভারতবর্ষে 
হোমিওপ্যাথক চিকিংসার প্রথম প্রচারক । গহল্দু 
কলেজের ছান্ন হিসাবে রামতনূ লাহড়ীর সহপাঠশ 
1ছলেন। 'ডিরোজওর প্রভাবাধীনে মাতপূজার 
বরোধী হয়ে ওঠেন। ১৮৩৯ খুশী, তত্ববোধিনণ 
সভা প্রাতষ্ঠায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যথেস্ট সাহায্য 
করেছিলেন। কাঁলকাতা মোঁডক্যাল কলেজে িছু- 
দিন অধ্যয়নের পর ডা. দুগ্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
সহায়তায় 'নজের বাঁড়তে দাতব্; আ্লোপ্যাথক 
ডসৃপেল্সারী খোলেন। পরে হোমওপ্যাঁথক 
শচাকৎসা শুরু করে খ্যাতমান হন। কাঁথত আছে, 
তঁরিই উপদেশে প্রাসদ্ধ ডা. মহেন্দ্রলাল সরকার 
আলোপ্যাথক 'চাকতসা ছেড়ে হো'মিওপ্যাঁথক 
পদ্ধাততে চিকিৎসা শুরু করেন।॥ বহু হোমিও 
ব্যবসায়-প্রাতিষ্ঠানের সঙ্গে যুন্ত ছিলেন। আঁজত 
অর্থের আধকাংশ দারদ্রের সেবায়, 'শক্ষাবিস্তারে ও 

দনজের একটি প্রথম শ্রেণীর লাইব্রেরী গঠনে বায় 
করেন। ১৮৫৩ খস, মেট্রোপাঁলিটান কলেজ স্থাপনে 
রাধাকান্ত দেব, দেবেন্দ্রনাথ, আশুতোষ দেব প্রভীতির 
সহযোগশ এবং দেশীয় শল্প-প্রাতিষ্তায় বিশেষ 
আগ্রহশ 'ছিলেন। 'ব্রাটশ ইন্ডিয়ান আসো সিয়েশন' 
ও ভারতীয় জাতশয় কংগ্রেস প্রাতষ্ঠার তান অন্য- 

তম উদ্যোন্তা। [&১৮,২৫১৪১] 
রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, ড. (2- ২৫.৯,১৯৬১)। 

ডক্টর সি. ভি. রমণের 'প্রয় ছাত্র রাজেন্দ্রনাথ ১৯২১ 
খুখ, ি.এস-সি. উপাঁধ পান। ভারতীয়দের মধ 
একমান্র তিনিই আমোর্কার আ্যকুইস্টক্যাল সোসা- 
ইটির ফেলো ছিলেন। এলাহাবাদ 'বশ্বাবদ্যালয়ের 
আযকুইস্টিক্যাল ডিপার্টমেন্ট তাঁনই প্রাতিষ্ঠা করেন। 
১৯৪৯ খ:. পুনার বিজ্ঞান কংগ্রেসে পদার্থ বিজ্ঞান 
বভাগের সভাপাঁতি ছিলেন । তান 'বিজ্জান-বিষয়ক 
বহু গ্রন্থ রচনা করোছলেন। মত্যকালে তান 
এলাহাবাদ িশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী অধ্ক্ষ-পদে 
নিষুস্ত 'ছলেন। 1৪1 



রাজেন্দ্রনাথ বিদ্বাভূষণ 

রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভুষণ (১৮৭৩ - ১৯৩৬) 
'সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ কলিকাতা সংস্কৃত 
কলেজে, কাঁলকাতা 'ব*বাঁবদ্যালয়ে ও কাশশ 'হন্দ্ু 
1বশ্বাবদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে গবশেষ খ্যাতি অর্জন 
করেন। তিনি সুলেখক 'ছিলেন। তাঁর রাঁচত গ্রল্থ : 
'কালিদাস ও ভবভাত', 'কাঁলদাস', “তপোবন' 
প্রভৃতি। তিনি কালদাসের কয়েকখানি কাব্য 
বাংলায় অনুবাদও করেছিলেন। [৩] 

রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, স্যার (২৩.৬.১৮৫৪ - 
১৫.৫.১৯৩৬) ভাবলা- চাব্বশ পরগনা । ভারতের 
ঘশস্বী বাঙালী শিল্পপাঁত। ৬ বছর বয়সে িতৃ- 
হশন হয়ে মাতার তত্বাবধানে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। 
গভর্নমেন্ট ইঞঞ্জনীয়ারং কলেজে তিন বছর পড়ে 
স্বাধনন ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে একজন অংশনদার নিয়ে 
ঠিকাদারী শুরু করেন। ক্রমে একজন সুদক্ষ হঞ্জ- 
নীয়ার ও ঠিকাদার হয়ে ওঠেন। পরবতর্প কালে 

বিরাট ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান মার্টিন কোম্পানীর অংশশ- 
দার হন। পলতা ওয়াটার ওয়াক্কস্, ভিক্টোরিয়া 
মেমোরিয়াল হল প্রভৃতি তাঁরই তত্বাবধানে 'নামতি। 
মাটন কোম্পানীর রেলপথ স্থাপনের কাতত্ব তাঁরই। 
পরে তান বার্ন কোম্পানীর প্রধান অংশীদার হন। 
জনহিতকর কাজে এবং জল্মভূঁমি বৃসরহাটের উন্নাতি- 
কজেপে তিনি বহু অর্থ দান করেছেন। ১৯০১ খু. 
প্রথমবার এবং পরে ব্যবসায়ের প্রয়োজনে কয়েক- 
বার 'বলাত যান। ১৯১১ খু, কলকাতার শোরফ 
হন। ১৯৩১ খ;. কাঁলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয় তাকে 
সাম্মানিক 'ডি.এস-ীস. (হীঞ্জনীয়ারং) উপাধিতে 
ভূষিত করেন। 1৩,৫.৭,২৫১২৬] 

রাজেন্দনাথ লাহিড়ণ (১৯০১- ১৭.১২.১৯২৭) 
মোহনপুর-পাবনা। পিতা ক্ষিতীশমোহন বঙ্গ- 
ভঙ্গোর সময় থেকেই পুঁলসের নজরে ছিলেন। 
পিতার কাছেই রাজেন্দ্রনাথ স্বদেশপ্রেমে দরগীক্ষত 
হন। উচ্চশিক্ষার জন্য বেনারস 'হন্দু বিদ্যালয়ে 
আসেন। বারাণসীর ক্লাব, 'জমন্যাশয়ম ও সাহত্য- 
বিষয়ক সকল কর্মপ্রচেম্টার সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। 
বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহত্য পাঁরষদের সম্পাদক 
হন। ইতিহাস ও অর্থনশীতসহ 'ব.এ. পাশ করে 
ইতিহাসে এম.এ. পড়বার সময় িশ্লবশ দলের 
সংস্পর্শে আসেন । এইসময় আধুনিক বোমা 'মাণ- 
পদ্ধাত শেখবার জন্য কাঁলকাতায় ষান। ৯.৮.১৯২৫ 

খু, লক্ষেটী থেকে ১৪ মাইল দূরে কাকোরী ও 
আলমনগর স্টেশনের মধ্যে একটি প্যাসেঞ্জার দ্রেনকে 
চেন টেনে থামিয়ে টাকাসম্ধ সিন্দুক সরানো হয়। 
এ ব্যাপারে ষে ৯৬ জন অংশ নেন ?তাঁন তাঁদের 
অন্যতম । কাকোরা দ্রেন ডাকাতির সম্ত্র ধরে দাক্ষিণে- 
বর বোমা নির্মাণকেন্দ্র খানাতল্লাশশ হয় এবং 

[8৪৬০ ] রাজেন্দ্ুনারায়ণ গ[হঠাকুরতা 

৯.১,১৯২৬ খখ, রাজেন্দ্রনাথ ও অনন্তহার মি, 
গ্রেপ্তার হয়ে ১০ বছরের দ্বীপান্তর দণ্ডে দাণ্ডিত 
হন। তাছাড়া ১.৬,.১৯২৬ খর. তাঁকে কাকোন: 
ষড়যন্ত্র ও অন্যান্য আরও ৩টি মামলার আসান 
করে বিচার শৃরু হয়। বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ডাদেশ 
হয়। ১৭ ডিসেম্বর ১৯২৭ খী, উত্তরপ্রদেশের 
গোন্ডা জেলে তাঁর ফাঁসি হয়। ফাঁসির সময় তার 
মুখের সদাহাস্যময় অভিব্যান্ত মৃত্যুর পরও বজা 
গছল। ফাঁসর হুকুম রদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 
করেন 'ন। [১০,৪২,৪৩১১০৪] 

রাজেন্দ্রনাথ সেন (১৮৭৮- ১৯৩৬)। 'পিতা- 
মধুসদন। ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী লাম- 
টেডের তিনজন প্রাতিষ্ঠাতার অন্যতম । ১৮৯৮ খুব, 
প্রোসডেন্সপী কলেজ থেকে 'ফাঁজব্প ও কোমাস্ট্রতে 
প্রথম হয়ে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং 
কিছদন উত্তরপাড়া কলেজ ও ঢাকা জগন্নাথ কলেজে 
[শিক্ষকতা করেন। ১৯০৭ খু, ঘোষ স্কলারাঁশপ 
নিয়ে বিলাত যান এবং লশডস 'িশ্বাবদ্যালয় 
থেকে এম.এস-স. পাশ করে ১৯১০ খ:শ. ইন্ডিয়ান 
এডুকেশনাল সাভসে মনোনীত হন। দেশে ফিরে 
এসে তিনি শিবপুর 'ি.ই, কলেজের কেমিস্ট্রি 
[বিভাগে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯১৮ খুশী. থেকে 
১৯৩২ খত, পর্যন্ত প্রোসডেল্পী কলেজে অধ্যা- 
পনার পর কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ হন। ১৯১৬ 
খডী. তানি বন্ধু বীরেন্দ্রনাথ মৈত্র ও খগেন্দ্রন্দ্ 
দাশের সহযোগে ক্যালকাটা কোঁমক্যাল কোং প্রাইভেট 
লামিটেড স্থাপনে সহায়ক ছিলেন। [১৭] 

রাজেন্দ্রনারায়ণ গনহঠাকুরতা (১৮৯২ - ২১.৭- 
১৯৪৫) বানারিপাড়া--বারশাল। বসন্তকুমার। 
প্রাসিদ্ধ ব্যায়ামবীর। বাঁরশাল বি.এম. স্কুলে চতুর্থ 
শ্রেণীতে পড়বার সময় সার্কাসের দলে যোগ দেন 

এবং 'বাভল্ন রকম ব্যায়াম শিখে নিজেই সাকাসের 
দল গঠন করেন। তান বুকের উপর হাতশ, গরুর 
গাড়ী ও রোলার তুলতে এবং চলন্ত মোটর থামাতে 
পারতেন । বাঙালীদের মধ্যে শরীরচ্চা প্রচলনের 
জন্য 4১11 89891 11055108] 010115 নামে 

সামাত স্থাপন করেন। তান কাঁলকাতা সি 
কলেজ ও ল কলেজের ব্যায়াম-শিক্ষক 'ছিলেন। তাঁর 
ব্যায়াম-শিক্ষক ছিলেন সূর্যকাল্ত গূহা। ১৯১৭ 
খী প্রথম কাঁলকাতায় আসেন ও 'কার্লেকার 

সার্কাসে' ৪ টন বা ১১০ মণ রোলার বুকে তুলে 
দর্শকদের বিমোহত করেন। মূলত তাঁরই চেষ্টায় 
বাঙাল যুবকদের মধ্যে শান্তর পরিচায়ক ব্রুপড়া- 
কৌশল দেখানর রেওয়াজ চালু হয়। প্রফেসর রাম- 
মূর্তি তাঁকে এ ব্যাপারে উৎসাহত করেন। 
[২৬,১০৩] 

শি 



রাজেন্দ্র মাঁল্লক 

রাজেন্দ্র মাল্লাক (২৪.৬.১৮১১ -?) কাঁলকাতা । 
নীলমাঁণ মাল্লকের দত্তকপুত্র। ইংরেজন, সংস্কৃত ও 
ফারসণ ভাষায় ব্যতপন্ন ছিলেন। রাজেন্দ্রের তন 

সাবালক হয়ে সম্পাশ্তর ভারপ্রাপ্ত হন। ১৯৮৬৬ 
খু. ওঁড়শার দুভিক্ষের সময় কলিকাতায় আগত 
দুভিক্ষি-পীড়িতদের জন্য অন্নসন্র খুলে সাহায্য 
করেন। এই কারণে ১৮৬৭ খ্ডী. 'রায়বাহাদূর' ও 
পরে ১৮৭৮ খুশি, 'রাজাবাহাদুর' উপাঁধ পান। 
[তান কাঁলকাতার 'চাঁড়য়াখানায় বহু পশু-পাঁখ 
প্রদান করেন। চঁড়য়াখানায় “মাল্লক হাউস' নামক 
গৃহে তাদের রাখা হয়। 'নজের বাঁড়তেও তানি 
একট 'চাঁড়য়াখানা করেছিলেন। তাঁর কাঁলকাতা 
চোরবাগানের প্রাসাদ মররপ্রস্তরে 'নীর্মত এবং 
বহুসংখাক প্রস্তরমৃর্ত ও তৈলাঁচন্রে অলঙগকৃত। এই 
মর্মর-প্রাসাদাট কলিকাতার দর্শনীয় বস্তুসমূহের 
অন্যতম। [২৫,২৬7 

রাজেন্দ্রলাল আচার্য । বি.এ. পাশ করে সাব- 
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। শিশু-সাহত্যে তাঁর 
বিপুল অবদান আছে। প্রধানত ফরাসী শিশু 
সাহাত্যক জুল ভার্নের গ্রন্থের অন্বাদক হিসাবেই 
তান সুপাঁরাঁচিত। তাঁর অনৃদিত গ্রল্খ : *৮০ 'দনে 
ভূপ্রদাক্ষণ', 'বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ? প্রভীতি। তাছাড়া 
তাঁর মৌঁলক রচনাও আছে। রাঁচত মোট গ্রন্থের 
সংখ্যা ৭1 [8] 

রাজেন্দ্ূলাল মিত্র (১৬.২.১৮২২- ২৬.৭. 
১৮৯১) শংড়া- চব্বিশ পরগনা । জনমেজয় । বিজ্ঞান- 
সম্মত ইতিহাসচর্চার অন্যতম পাঁথকৃৎ, পুরাতত্ীবিৎ, 

সমালোচক ও প্রাবন্ধিক ৷ গোঁবিন্দচন্দ্র বসাকের 'হন্দু 
ফ্রী স্কুলে শিক্ষালাভের পর মেডিক্যাল কলেজে 
ভার্ত হন (১৮৩৭)। এখানে মেধা ও প্রাতিভার 

পাঁরচয় দিলেও কয়েকজন ইংরেজের সঙ্গে বিবাদের 
ফলে ১৮৪১ খু. কলেজ ত্যাগ করেন। এরপর 

আইন ও ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন এবং 'হন্দী, 
ফারসন, সংস্কৃত ও উর্দু ভাষায় প্রগাঢ় জ্ঞান অর্জন 
করেন। ১৮৪৬ খু. এশিয়াটিক সোসাইটির সহ- 
কারী সম্পাদক ও গ্রন্থাগারক নিষুত্ত হন। কখনও 
সহ-সভার্পাত, কখনও সম্পীদক এবং সবশেষে 
প্রথম ভারতীয় সভাপাতর্্পে (১৮৮৫) তিনি 
আমত্ত্য এশিয়াঁটক সোসাইটির সঙ্গে যুন্ত থেকে 
কাজ করেছেন। ১৮৫৬ খু. সরকার কর্তৃক ওয়ার্ড 
ইনৃস্টিটিউশনের ভিরেন্টর নিযুক্ত হওয়ায় তান 
সহ-সম্পাদকের সবেতন পদ ত্যাগ করেন। ম্যাক্স- 
মূলারের মতে রাজেন্দ্রলাল তাঁর জশীবতাবস্থায় 
ভারততত্তের সর্বশ্রেষ্ঠ পাণ্ডিত 'ছলেন। তাঁর গবে- 
ষণার বিষয় ছিল বহুবিধ। এশিয়াটিক সোসা- 

1] ৪৬১ ] রাজেস্দ্লাল অনু 

ইটিতে প্রবেশ করে বহু প্রাচ্তত্বীবদ পান্ডতের 
সংস্পর্শে আসেন। সোসাইটট গ্রন্থাগারের বিপুল 
গ্রন্থরাঁজ তাঁর জ্ঞানাজন ও অনুশশলনের সহায়ক 
হয়। ১০ বছর এখানকার কার্ষকালে তাঁর বহু 
গবেষণামূলক প্রবন্ধ সোসাইটির জার্নালে প্রকা- 
শিত হয়েছিল৷ প্রথম প্রবন্ধ জানুয়ারী ১৮৪৪ 
খএঙ্টাব্দের সংখ্যায় 10551100101 01) (0 

৬1105112101, 0451000751০. নামে ছাপা 

হয়। সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদন ও প্রকাশ তাঁর অপর 
একটি গ্রূত্বপূর্ণ কাজ । সোসাইটির 48191917৩০৪ 
1701০" নামে গ্রন্থমালার অন্তভুর্তি করে এগ্বীল 
প্রকাশ করেন। প্রকাশত প্রবন্ধাবলীর সংখ্যা ১৩। 
উল্লেখযোগ্য যে, বেতনভুক- কর্মচারী 'হসাবে পদ- 
ত্যাগ করার পরই তাঁকে সোসাইটির সভাপদ দেওয়া 
হয় (৬.২.১৮৫৬) এবং জুন মাসেই তিনি সোসা- 
ইটি কাউীন্সলের অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হয়ে- 
ছিলেন। তাঁর সম্পাঁদত সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর প্রমথাঁটর 
নাম 'কামন্দক-কৃত নীতিসার'। গ্র্থগুলির নাম- 
তাঁলকা পাঠ করলেই বস্তু-বৈচিন্র্ের সন্ধান পাওয়া 
যায়। ১৬.৮.১৮৪৩ খে, “তত্ববোধনপ পাল্নকা' 
প্রকাশিত হয়। সে-সময়ে এ পান্রকাঁটি উচ্চমানের 
প্রব্ধ ও আলোচনা প্রকাশ করে বাংলাভাষীদের 
কৃতজ্ঞতা অন করে। রাজেন্দ্ূলাল তংকালীন' 
শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীদের মধ্যে একজন গছলেন এবং এই 
পাত্রকার প্রবন্ধ-নির্বাচনী কাঁমাঁটর সভ্য ও গ্রল্থা- 
গারক নিষযুত্ত হন। ১৮৫১ খ.. ভার্নাকুলার 
লটারেচার সোসাইট প্রাতান্ঠত হলে খ্যাতনামা 
বহু পাণ্ডতের সঙ্জো রাজেন্দ্রলাল তার সভ্য হন 

এবং সোসাইটির অর্থসাহায্যে 'নজ সম্পাদনায় 

শবাঁবধার্থ-সংগ্রহ' নামে সাঁচতর মাসিকপন্ত প্রকাশ 
করেন। এই পীান্রকায় পুরাবূত্তের আলোচনা, প্রাসদ্ধ 

মহাত্মাঁদগের উপাখ্যান, প্রাচশন তীর্থাঁদর বৃত্তান্ত, 

স্বভাব-গসদ্ধ রহস্য ব্যাপার ও জশীবসংস্থার বিবরণ, 

খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন, বাণজ্য দ্রব্যের উৎপাদন, 

নশীতিগর্ভ উপন্যাস, রহস্যব্যঞজ্ক আখ্যান, নৃতিল 

গ্রন্থের সমালোচনা প্রীতি নানা বষয়ের আলো- 

চনা থাকত। 'বাবধার্থ-সংগ্রহের প্রথম ৬ পর্ব 

রাজেন্দ্রলাল এবং ৭ম ও শেষ পর্শিট কালাীপ্রসন্ন 

[সংহের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ১৮৬২ খত, 

কুল বুক সোসাইটি ও ভার্নাকুলার 
সোসাইটি মিশে যায়। এই যুস্ত সামাতির পক্ষ 
থেকে রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনায় ১৮৬৩ খই. 

“রহস্য সন্দভ” নামে আর একটি পান্রকা প্রকাশিত 
হয়। ১০ বছর পর শারখশীরক অসুস্থতার জন্য 
?তান পাঁতকাঁটি চালাতে অক্ষম হন। জ্যোতীরন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের উদ্যোগে প্রাতিষ্ঠিত “সারস্বত সসাজ'-এর 



বাজেশ্বর দাশগ,প্ত 

€১৮৮২) তিনি সভাপাঁতি ও রবান্দ্রনাথ সম্পাদক 
ছিলেন। ১৮৫৪ খুশী, আর্ট স্কুল স্থাপনে 
17099085077 7180-কে সাহায্য করেন এবং প্রাতিম্ঠানের 
সম্পাদকরূপে দেশীয় যুবকগণ যাতে অগ্কনাশল্প, 
স্থাপত্য এবং কারিগরিকে বৃত্তি 'হসাবে গ্রহণ 

ছিলেন। ১৮৫৪ খুশি. তাঁর চেষ্টায় 1শজ্পাঁবদ্যোৎ- 
সাহনধ সভার পক্ষ থেকে চিৎপুরে পক্ষকালব্যাপশ 
একট প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। ২.১.১৮৫৬ খখ. 

হওয়ার সময় থেকেই 'তিনি তার কোষাধ্যক্ষ ও সম্পা- 
দক ছিলেন। ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে বিচার- 
বৈষম্য দুর করার জন্য আইন প্রণয়নের চেম্টা হলে, 
এদেশশয় ইংরেজদের মধ্যে প্রাতিবাদ আরম্ভ হয়। 
'একাঁট সভায় রাজেন্দ্ুলাল এই প্রসঙ্গে বলেন, 
“এদেশে যে-সব ইংরেজ আসে, তার প্রধান অংশ 
বিলাতশ সমাজের আবর্জনা । এই উীন্তর জন্য তাঁকে 
ফোটোগ্রাফিক সোসাইটির সদস্যপদ হারাতে হয়। 
তাঁর রাঁচত ৯ট বাংলা ও ২১ ইংরেজণ গ্রন্থের 
নাম-তাঁলিকা থেকে তাঁর বহুশীবাঁচন্র মনীষার 
কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যায়। ১৮৫০- ৫৮ খী. 
মধ্যে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির সহায়তায় 
সম্ভবত তিনিই প্রথম বঙ্গাক্ষরে মানাচন্ন প্রকাশ 
করেন। তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধাবলী যেমন কাঁল- 
কাতা এশিয়াটিক সোসাইটির মৃখপন্রে প্রকাশিত 
হয়েছে, তেমনই বিলাত পান্ুকা ও এদেশীয় 
ইংরেজী দৌনকে এবং মাঁসকেও বোরয়েছে। 
কাঁলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয় তাঁকে সর্বপ্রথম সম্মান- 
সূচক "ক্র অফ ল' উপাধি প্রদান করে ১৮৭৬)। 
বিভিন্ন ইউরোপণীয় দেশ কর্তক তিনি মোট ১০টি 
সম্মানে ভূষিত হন। সরকার তাঁকে রায়বাহাদুর, 
সি.আই.ই. ও রাজা (১৮৮৫) উপাধি দেয়। তাঁর 
সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লেখেন *..রাজেন্দ্ূলাল নর 
সব্যসাচী ছিলেন ।...তাঁন একাই একটা সভা। 
1তাঁন কেবল মননশীল লেখকই ছিলেন না...তাঁহার 
মৃতিতে মনুষ্যত্ব প্রত্যক্ষ হইত। অথচ যোদ্ধূবেশে 
তাঁর রুদ্রমার্তি বিপজ্জনক 'ছিল। মিউানাসপ্যাল 

ঠ 

হইতে জানিতেন নাঃ। [২,৩,৭,২৬,২৮] 
বাজেখ্বর দাশগুপ্ত (২৬.৯.১৮৭৮ - ২২,১১৯, 

১৯২৬) খিক্রুমপুর--ডাকা। কাশশশ্বর। বাঁরশাল 
থেকে , ঢাকা থেকে এফ.এ. এবং শবপুর 
ইাঁঞজনীয়ারং কলেজ থেকে কৃষিবিজ্ঞান পাশ করে 
ই্ডিয়ানি আর্গাগ্রকালচারাল সার্ভসে যোগ দেন। 

[৪৬২ ] সাধাকাজ্ত দেব 

বাঙলার মধ্যে তানই সর্বপ্রথম এ বিভাগের ডেপাঁটি 
ডিরেক্টর হন। রাজকীয় কষ কমিশনে শলয়াজ- 
আঁফিসারে'র কাজ করেন (৯৯২৬)। এদেশে তানি: 
বৈজ্ঞানক কাঁষ-পদ্ধাঁতর প্রবর্তক । ডেমনস্ট্রেটবের 
পদ সৃস্টি করে চাষীদের হাতে-কলমে বৈজ্ঞানক 
কাঁষ-পদ্ধাত শেখাবার ব্যবস্থা করার কৃতিত্ব তাঁরই! 
'রাজেশ্বর প্লাউ” নামে হালকা ধরনের লাগ্গলের 
তান উদ্ভাবক । উৎকৃষ্ট বীজভাশ্ডার স্থাপন, কাঁষ 
প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, চুণ্চুড়ায় কৃষি-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
ও ঢাকায় কীঁষক্ষেত্রের পত্তন করেন। 'কাঁষকথা” নামে 
বঙ্গশয় কীষ-ীবভাগের প্রথম মাঁসক পাল্রকার 
প্রকাশক ছিলেন। তিনি গো-মাহযষাঁদি গণনা 
ও পাটের 'হসাব 0১৯২২) এবং এবিষয়ে রি 
বাংসারক ববরণণ প্রস্তুত করেন। রাঁচত গ্রল্থ 
কাষ বিজ্ঞান তে খণ্ড), 79005 /6210) ০ 

81788] প্রভীতি। [৪১৫] 
রাধাকমল মুখোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৬৮ 2) 

বহরমপুর-ম্ার্শদাবাদ। গোপালচন্দ্র। এম.এ. 
পাশ করার পর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। 
কর্মজীবনে বহরমপ্দর কৃষ্ণনাথ কলেজে ও কাঁলি- 
কাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ে অধ্যাপনার পর লক্ষেনী 'ি*ব- 
বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। ভারতের প্রখ্যাত 
অর্থনশীতিবিদরূপে আমাল্মত হয়ে ভারতে ও 
ইউরোপ এবং আমোরকার 'বাভন্ন 'শিক্ষা-প্রাতিম্ঠানে 
বন্তৃতা দেন। রাঁচত গ্রন্থ : “বর্তমান বাংলা সাঁহত্য,, 

“শাশ্বত িখারণ', পঁশক্ষাসেবক', 'পল্লশপ্রচারক', 
শবশবভারত' €২ খণ্ড) প্রভৃাঁতি। 'উপাসনা' পণ্িকার 
সম্পাদক 'ছিলেন। 19] 

রাধাকান্ত দেব (১০.৩.১৭৮৩ - ১৯.৪,১৮৬৭) 
কলিকাতা । গোপীমোহন । পিতামহ মুল্স নবকৃষ্ণ 
রোজা) শোভাবাজার রাজবংশের প্রাতত্তাতা। রাধা- 
কান্তের প্রাথামক শিক্ষা কামিংসের ক্যালকাটা আযাকা- 
ডোমতে। তান পাণ্ডতদের কাছে সংস্কৃত ও ফারসনঈ 
শেখেন। বহু বিদগ্ধ লোকের সঙ্গে মেলামেশা 
করে জ্ঞানবৃদ্ধ করেন। ১৮১৮ খু, দপতার স্থলে 
[হন্দু কলেজ পাঁরচালন কাঁমাটর সদস্য হন। এই 
কলেজের সঙ্গে ৩২ বছর য্ন্ত থেকে আইন-কানুন 
নিধধারণে অংশ নেন। ২৫.৪,১৮৩১ খুশ. িরো- 
[জওর 'বিতাড়ন ব্যাপারে তাঁর হাত ছল । ৪.৭.১৮১৭ 
খু. স্কুল বুক সোসাইটির পত্তনের সূচনা থেকেই 
ভারতীয় সম্পাদক [হিসাবে 'তিনি বাংলা গ্রন্থ 'নির্বা- 
চনে সাহাধ্য করেন এবং 'চাকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার 
জন্য হন্দু ছান্রগণের শবব্যবচ্ছেদ এবং উচ্চাঁশক্ষার 
জন্য বিলাতষান্া সমর্থন ও এ ব্যাপারে অর্থসাহায্য 
করেন। চাঁব্বশ পরগনার কৃষিকার্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক 



রাধাকুমদ ন,খোপাধ্যায় 

গনবন্ধ রচনা করেন। ৯৮৩২ খ. ফারসী ভাষায় 
হর্টিকালচারাল নিবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ 'ব্রটেনের 

সান হন। ১৮৩৫/৩৭ খুশ. নাগাদ তান শিক্ষা 
সম্বন্ধে আঁভমতে মাতৃভাষার মাধ্যমে কাষ ও শিজ্প- 
বিষয়ক বদ্যালয় খোলার প্রয়োজনীয়তার কথা 
-বলেন। তাঁর মতে যে-শিক্ষাপদ্ধাতি "হাল, কুড়াল 
ও তাঁত' থেকে যুবশান্তকে সারয়ে কেবল কেরানী 
সৃম্টি করে তা জাতীয় স্বার্থের পারপল্থী। ১৮২২ 
খত, পণ্ডিত গোৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের স্ব্রশীশিক্ষা 
বিধায়ক” পুস্তিকা প্রণয়ন ও প্রচারে " তিনি 
সাহায্য করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে খাম্টান 'মশনারীদের 

প্রভাব মুস্ত করার প্রচেষ্টায় শহন্দু চ্যারট্যাবুল্ 
ইনস্টাটউশনে'র একজন প্রধান কর্মকর্তা ও 
সংস্কৃতিক্ষেত্রে 'তত্ববোধিনণ' পান্রকা প্রকাশের অন্য- 
তম উদ্যোন্তা 'ছিলেন। হিন্দু কলেজ পাঁরচালনা- 
সংক্রান্ত ব্যাপারে সরকারের সঙ্গো মতভেদের জন্য 
তিনি ১৮৫০ খ্ী. পারচালন-কাঁমাটর সদস্যপদ 
ত্যাগ করেন। এরপর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাঁতলাল 
শীল, রাজেন্দ্রলাল দত্ত প্রমুখের সঙ্গে ২.৫-১৮৫৩ 
খু. হিন্দু মেত্রোপলটান কলেজ স্থাপন করেন। 
এটই প্রথম জাতীয় কলেজ । দুর্ভাগ্যবশত ১৮৫৮ 
শী, অর্থাভাবে এই প্রাতিষ্ঠানাট স্কুলে পাঁরণত 
হয়। ৪০ বছরের পারশ্রমে প্রস্ভুত ৮ খণ্ডে সম্পূর্ণ 
শব্দকল্পদ্রুম" তাঁর সংস্কৃতে জ্ঞান, অধাবসায় ও শ্রম- 
শান্তর পাঁরচায়ক এবং তাঁর জীবনের আবস্মরণীয় 
কশীর্ত। রয়্যাল এশয়াটক সোসাইটি ও ইউ- 
রোপের অন্যান্য রাজগণ এই কাজের জন্য তাঁকে 
সম্মানিত করার প্রাতিযোগিতায় অবতশর্ণ হন। 
মুলত সংস্কৃতচর্চায় প্রধান উৎসাহ ব'লেই সরকার 
তাঁকে 'কেস.এস.আই.' ও 'রাজাবাহাদুর' প্রভৃতি 
উপ্পাঁধ প্রদান করেন। রাজনীতিক্ষে্নে ল্যান্ডহোজ্ডার্স 
সোসাইটির সভ্যর্পে রাধাকান্ত জাঁমর আইন- 
সংক্রান্ত দুই-একাঁট আন্দোলনে অংশ নেন। ১৮৬১ 
খী. পাদরশ লঙ সাহেবের বিচারের পর নগলকর 
আন্দোলনে তাঁর অবদান স্বীকার করে আঁভি- 

নন্দনপনর প্রদানের তান প্রধান উদ্যোন্তা ছিলেন। 
তিনি সতীদাহরোধ আইনের বিরোধী এবং রেভা 
কৃমোহনের মতে যুগের তুলনায় অনেক প্রগাতি- 
বাদ ছিলেন। বন্দাবনে মৃত্যু [২,৭,৮,২৫,২৬] 

রাধাকুমাদ মুখোপাধ্যায় (২৫.১.১৮৮৯- 
১৯৬৩)। জল্মস্থান সম্ভবত বহরমপুর- ম্র্শদা- 
বাদ। গোপালচন্দ্র। কৃতী পিতার সন্তান । ছান্র- 
জীবনে তান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি পরণক্ষায় 
প্রথম শ্রেশর সরকারী বৃত্তি পান। ১৯০১ খওশ 
“দুইটি [বষয়ে অনার্সসহ বি.এ. এবং এ বছরেই 

[ ৪৬৩ ] রাধাকফ দাস 

ইতিহাসে এম.এ. ও ইংরেজীতে 'কবডেন” পদক 
লাভ করেন। এটি একা রেকর্ড। ১৯০২ খএখ. 
ইংরেজীতে এম.এ. পাশ করেন, ১৯০৫ খুখ, 
প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পান ও ১৯০৫ খডখ, 
1প-এইচ,ড. হন। প্রথমে ১৯০৩ খু, গরপন 
কলেজে ইংরেজী সাঁহত্যে অধ্যাপনা শুরু করেন। 
পরে বিশপ কলেজ, ন্যাশনাল কাউীল্দিল অফ এডু- 
কেশন, বেঞ্গল ন্যাশনাল কলেজ প্রভতিতে পড়ান। 
ক্রমে বাঙলার বাইরেও অধ্যাপনার আহবান আসে । 
কাশী, মহীশৃর ও লক্ষেবী বিশবাবদ্যালয়ে অধ্যা- 
পনার পর জীবনের শেষাবাঁধ লক্ষে]ীতেই হীতিহাসের 
প্রধান অধ্যাপক ও বিবভাগীয় প্রধান 'হসাবে 
কাজ করেন। জাতীয় আন্দোলনেও যথাসম্ভব সহ- 
যোগতা করেছেন। ১৯০৬ -১৫ খুশী, জাতীয় 

1শক্ষা-প্রচারকের কাজে 'বাভল্ল জেলা ভ্রমণ করেন। 

জাতীয় কংগ্রেসের মনোনয়নে বেষ্গল লোৌজস-লোটভ 
কাউীনল্সিলে বিরোধী পক্ষের নেতা, বাঙলা সর- 
কারের ফ্লাউড কাঁমিশনের সদস্য, ওয়াশিংটনের 
4১0 11510915601 (0০017711591017-এর ভারতশয় 

প্রাতানাধ এবং কাউীল্সল অফ স্টেটের রাজ্্ুপাতর 
মনোনীত সদস্য ছিলেন। এরীতহাঁসক রাধাকুমুদ 
মুখোপাধ্যায়ের আসল পাঁরচয় জাতীয় হাতহাস- 
গবেষক ও গ্রন্থকাররূপে। বরোদা সরকার তাঁকে 
ইতিহাস শিরোমণি" উপাধ দ্বারা সম্মানিত করে- 
ছলেন। ১৯১৪২ খ্ী, ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের 
প্রস্তাবমত সর্বভারতায় 'বাঁশষ্ট ব্যান্তদের আবেদন- 
ক্রমে ৭৫ হাজার টাকা সংগ্রহ করে লক্ষেবী 'বিশব- 
বিদ্যালয়ে ভারতীয় ইতিহাস ও সভ্যতা বিষয়ে এক 
লেকচারারাশপ স্াম্ট এবং 'ভারত কৌমুদী” নামে 
দেশী-বিদেশশ সুধী লীখত সুবৃহৎ গ্রন্থ উপহার 
দেওয়া রাধাকুমুদের মনীষার পারচায়ক। ইংরেজীতে 
রাঁচত ১৭টি ইগিহাস-গ্রল্থের সবকাঁটিই সমান মূল্য- 
বান। ১৯৫৭ খুশি, “পল্মভূষণ' উপাধিভূষিত হন। 
তাঁর উল্লেখযোগ্য রচিত গ্রষ্থ : 'অথণ্ড ভারত', 4 
15101 01 11101817 91110017520 

(0০৬61171071 10 48170016701 117019, 2 210102- 

21157) 17117117010 001075% 0017701585105 

1$192017%8 & 1715 11170555৮05 071501510 

01 বি919170” প্রভাতি। [8.৭,২৬] 

রাধাকফ দাস (১২/১৩শ শতাব্দী) দোপুখুরিয়া- 
বাজার_ মুর্শিদাবাদ । প্রথম যৌবনে তিনি খ্যাতনামা 
কণর্তনশয়া শচশনন্দন দাসের কাছে বাজনা শিখে 
কছুঁদনের মধ্যেই ডাহনের বাদক হন। প্রায় ৪০ 
বছর এই দলের মূল বায়েন ছিলেন। পরে রাঁসক 
দাস, অবধৃত বন্দ্যোপাধ্যায়, গণেশ দাস প্রন্ভাতি 
কপর্তনশয়াদের দলে খোলবাদক 'হসাবে খ্যাতিমান 



রাধাগোবিল্দ কর 

হন। 'তাঁন শুধু মৃদ্গবাদনেই পারদর্শী ছিলেন 
না, কণতনন-গায়ক হিসাবেও খ্যাতিমান 'ছিলেন। 
[৫,২২৭] 

রাধাগোঁবিন্দ কর, ডা. (১৮৫০ -?) সতিরাগাছি 
হাওড়া । ডা. দূর্গাদাস। িাকৎসাশাস্ত্র পাঠ করে 
১৮৮৩ খুখ. ইউরোপ যান। ১৮৮৭ খী, এঁডন- 
বরার াকিৎসাশাস্দে 'ডগ্রী লাভ করেন। তান কর 
প্রেস ও কারমাইকেল কলেজ নামে প্রথম বেসরকারী 
মোঁডক্যাল কলেজ প্রাতষ্ঠা করেন। এই মোডক্যাল 
কলেজটি বর্তমানে তাঁর (রং. 9. 191) নামাঞ্কত। 
তাঁর রচিত গ্রল্থ : ধা্রীসহায়' ডে. সুরথ বসু সহ), 
“ভীষক: সৃহদ” 'আযানাটটাম”, 'কর-সধাহতা”, "সংক্ষিপ্ত 
ভৈষজ্যতত্ত', "সংক্ষিপ্ত শিশু ও বালক 'চাকিংসা', 
“রোগী পাঁরচর্ধা”, "নূতন ভৈষজ্যতত্'ঃ "প্লেগ, 
প্লরোগচিকিৎসা” এবং াইানকল্যাজ'। [8] 

রাধাগোবিল্দ নাথ, ড., বিদ্যাবাচ্পাঁত (১৮৭৬ 2- 
৩.১২.১৯৭০)। গাঁণতের কৃতী ছান্র ছিলেন এবং 
গাঁণতের অধ্যাপনাতেই 'শক্ষক-জখবন আঁতবাহত 
করেন। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। 
শেষ-জীবনে বৈষফবশাম্ত্র ও বৈষব সাঁহত্যের চায় 
আত্মনয়োগ করেন । 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচারতামৃত', 'শ্রীন্রী- 
চৈতন্যভাগবত', “গোঁড়ীয় বৈষবদর্শন' প্রভাতি তাঁর 
সম্পাদত গ্রন্থ । বৈষ্ণব সাহত্যের জন্য 'বাভন্ন 
[বিশ্বাবদ্যালয় থেকে বহু উপাধি ও 'রবীন্দ্র 
পুরস্কার' পেয়োছলেন। 1১৬] 

রাধাচরণ চক্কবত'শ (১৩০০ - ৩২.৪.১৩৪% ব.) 
চোৌকিপাড়া-_রাজশাহন। হাঁরচরণ। ছা্রাবস্থায় তরি 
সাহত্য-সাধনার শুরু । নাটোরে একটি প্রেস প্রাতষ্ঠা 
করে 'কেয়া' ও প্রদীপ' নামে দুইটি মাঁসক পান্রিকা 
প্রকাশ করেন। 'বঙ্গালক্ষমী' নামক প্রাতজ্ঠানের পাঁর- 
চালক এবং “আত্র' ও ছোটদের 'জলছাব, নামে 
মাঁসক পান্রকার সম্পাদক 'ছিলেন। ৬টি উপন্যাস, 
৩টি গল্পগ্রল্থ ও ৪টি কাব্যগ্রন্থের রচাঁয়তা। “মগয়া” 
“বুকের ভাষা", চক্রপাক', “আলেয়া” “দীপা, প্রভাতি 
গ্রল্থগঁল উল্লেখযোগ্য । 18] 

রাধাচরণ দাস (২০.১২.১৩০১৯ ব.- 2) শাল- 

গাঁড়য়া--পাবনা। তরুণ বয়স থেকেই রাধাচরণ 
শবাভল্ন সামায়ক পত্রাদতে রচনাবলী প্রকাশ কর- 
তেন। কাব্যসমালোচনার জন্য পাবনা সাহাজাদপুর 
বাশী সাঁমমলনী কর্তৃক রৌপ্যপদক এবং ১৯৪১ 
খুখ. "পাহিত্যরত্ব' উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯৩৩৬ ব. 
“ভারতপ্রেস' মদ্রাষন্ম প্রাতষ্তা করেন। নআরাত, 
দ্বৈমাঁসক পান্নকার প্রকাশক ও সম্পাদক এবং 
পাবনা থেকে প্রকাশিত 'সুরাজ' পাত্রকার সহ- 
সম্পাদক 'ছিলসেন। তাঁর রাঁচত গ্রল্ধ : 'কাঁবর স্বপ্ন 
6১৩৩০ ব.)। 182 

[8৬৪ ॥ রাধানাথ [মত 

রাধাচরণ পাল (১৮৯২- ১৯১৪) ভোঞ্েশবর 
- ফাঁরদপুর। বিপ্লবী দলের সভ্য ছিলেন । শিয়ালদ; 
রাজনোতিক ডাকাত সম্পাকিত ব্যাপায়ে গ্রেপ্তার 
হন। আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে মৃত্যু। 1৪২] 

রাধাচরণ প্রামাণিক (১৮৮৫ -ফেব্রু. ১৯১৯৭) 
মাদারীপূর- ফরিদপুর । ১৯৯১১ খন. ছান্রাবস্থায় 
পূর্ণ দাসের প্রভাবে বিপ্লবী দলে আসেন ও তাঁর 
[নর্দেশে বাঘা যতশনের দলে যোগ দেন। ১২.২. 
১৯১৫ খশ, প্মালস একাঁটি পিস্তল ও কয়েক 

রাউণ্ড গুলিসহ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। আদালতে 
একাধক মামলার সঙ্গে গার্ডেনরশচ ডাকাতির 
ব্যাপারেও আসামীর্পে আঁভয্ন্ত হন। এই ডাকাতির 
আসল আসাম নরেন ভট্টাচার্য মানবেন্দ্রনাথ রায়), 
পরশীক্ষৎ মুখোপাধ্যায়, হীরালাল দাস ও সরোজ- 
ভূষণ দাস ধরা পড়েছিলেন। তাঁদের বাঁচাবার জন্য 
দলনেতা বাঘা যতীন ও পূর্ণ দাসের গোপন নিদেশে 
রাধাচরণ আদালতে স্বীকারোন্ত করেন। ফলে আসল 
আসামশগণ মুক্তি পান এবং রাধাচরণের ৭ বছর 
জেল হয়। এ ঘটনা পূর্ণ দাস ও বাঘা যতান 
ছাড়া আর কেউ জানতেন না, তাই সহকর্মীদের 
ঘৃণা ও িছ্বেষ তাঁর ওপর পড়ে। কিন্তু 'তাঁন 
'নার্বকারাচত্তে জেলে যান। জেলের মধ্যে চক্ষু 
রোগের াকংসা করাতে গেলে জেল সুপারের 
অপমানসূচক কথা শুনে প্রাতিজ্ঞা করেন, কোন 
অবস্থাতেই জেলের মধ্যে চিকিৎসার জন্য প্রার্থনা 
করবেন না। কিছুদিন পরে আমাশয় রোগে আক্রান্ত 
হয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা যান। 9২,৪৩,৭০) 
রাধাচরণ রায় । চুক্তি-বিষয়ক 'ভারতবষশিয় 

গ্রন্থের রচাঁয়তা। 
খুী,। [9] 

রাধানাথ বসাক । 'শররতত্সার' নামক গ্রন্থের 

রচাঁয়তা। রচনাকাল ১৮৭২ খু, । 18] 
রাধানাথ বস; মাল্লক (?- ১৮৪৪) কাঁলকাতা। 

রামকুমার। ইংরেজী শিখে 'বলাত থেকে আগত 
জাহাজের মুৎসুদ্দীর কাজ করতে থাকেন। পরে 
বেকম কোম্পানীর মৃৎসদ্দী হন। ১৮৪২ খু, 
জনৈক সাহেবের সঙ্গে মিলিত হয়ে হাগুড়ায় একাঁট 
ডক 'নর্মাণ করে এ ডকের আয়ে তান প্রচুর অর্থ 
উপার্জন করেন। পরে এ সাহেব 'বিলাত চলে 
যাওয়ার আগে তাঁকে হুগলশ ডকেরও একমাত্র 
আঁধকারণশ করে যান। ইংরেজদের সঙ্গে থাকলেও 
তান মনেপ্রাণে ও পোশাকে একজন খাঁটি বাঙালণ 
ছিলেন। [২৫] 

রাধানাথ 'জন্ত (২৬.৫.১২৩২ - ২৩.২.১৩২৮ 
ব) জেজুর- হৃগলশ। কাঁলকাতা শখলস ভ্রু 
কলেজের প্রধান শিক্ষক ও কাব ছলেন। কাঁব- 

গ্রন্থাটর প্রকাশকাল ১৮৭২ 



রাধানাথ শিকদার 

জশবনে তান ঈশ্বর গৃস্তের শিষ্য ছিলেন। ১৬ট 
কাব্য, উপন্যাস, গল্প ও রহস্য প্রণেতা । 
'বাশালগ' মাসিক পান্রকার সম্পাদক ছিলেন । তাঁর 
রচিত কয়েকটি গ্রল্থ : 'গোরাচাঁদ', "ঘরের ছবি” 
লালকুঠি' 'প্রণয়প্রসঞ্গ”, “জোড়া িটেকিভ' 
প্রভৃতি । 1৪] 

রাধানাথ শিকদার ৫১৮১৩ - ১৭.৫.১৮৭০) 
জোড়াসাঁকো--কলিকাতা ৷ 'িতুরাম। গাঁণতশাস্তজ্ঞ, 
বৈজ্ঞাঁনক এবং মালয় এভারেস্ট শৃঙ্োর আঁব- 
তারক। কমল বসুর গ্কুলে প্রার্থামক শিক্ষালাভের 
পর 'হন্দু স্কুলে প্রবেশ করেন। সেখানে বিখ্যাত 
ঘশক্ষক ধডরোজিওর ভাবধারায় তান গবশেষভাবে 
প্রভাবিত হয়েছিলেন। ড. টাইটলারের প্রিয় ছান্র- 
রূপে রাধানাথ উচ্চগাণতে বিশেষ ব্যৎপান্ত অর্জন 
করেন। ১৯৮৩২ খুব. ন্লিকোণামাতীভাত্তক জরিপ 
বিভাগে কম্পিউটর 'হসাবে যোগ দেন। এই কাজে 
1তাঁনই প্রথম ভারতীয়। কর্নেল জর্জ এভারেস্টের 
অধশনে কাজ করতেন। জাঁরপের কাজে এভারেস্ট 
আবিষ্কৃত এক্স-রে 'সিস্টেম'-এর 1তাঁনই প্রথম 
প্রযোস্তা ছিলেন। ১৮৫২ খু. তান 'হমালয় 
পর্বতে পাঁথবীর সর্বোচ্চ গশখর'আঁবচ্কার করেন। 
কিন্তু তৎকালীন সার্ভেআধকর্তা এভারেস্ট 
সাহেবের নামানুসারে এই 'শখরের নাম "মাউন্ট 
এভারেস্ট” রাখা হয়। এই বছরই তান চীপ কাম্প- 
উটর পদের সঙ্গে কাঁলকাতার সরকারী আবহাওয়া 
পর্যবেক্ষণ অফিসের সুপারিশ্টেন্ডেন্ট হন। ৩০ 
বছর চাকরির পর ১৮৬২ খ71. অবসর নেন। তাঁর 
রাঁচিত %8050111875 72015” (১৮৫৬১) এবং 4105 

11921009101 901৬৪১111" ধনবন্ধ ভারতীয় সাভেরি 

অপাঁরহার্য দাঁলল। এছাড়া ব্যাভোরয়ার প্রাকৃতিক 
এীতিহাসিক সোসাইটির লেখক ও সদস্য 'ছিলেন। 
প্রকৃত ডিরোজিয়ান রূপে প্যারীচাঁদ মিন্লের অবৈতনিক 
স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পরবতী জীবনে জেনারেল 
আসেমরশজ ইন্স্টাটউশনের অঙ্কের অধ্যাপক 
হন। শিক্প প্রাশক্ষণে উৎসাহশ রাধানাথ ১৮৫৪ 
খা. কলিকাতা আট আ্যান্ড ক্র্যাফট সোসাইটি 
স্থাপনের অন্যতম উদ্যোস্তা ছিলেন। এই বছরই 
বাংলা ভাষায় মাহলাদের জন্য প্যারণচাঁদ 'মিল্রের 
সহযোগিতায় "মাসিক পান্রিকা' প্রকাশ করেন । স্বজ্প- 
স্থায়ী এই পাঁরকাঁটিতেই প্যারণচাঁদের বিখ্যাত 
“আলালের ঘরের দুলাল, প্রকাশিত হয়। গ্রীক ও 
ল্যাঁটন ভাষাজ্ঞানের সাহায্যে রাধানাথ এই পিকায় 
প্লুটার্ক জেনোফোন ইত্যাঁদর রচনা থেকে উদ্ধ্যাতর 
সাহায্যে উচ্চাঙ্গের গনবল্ধ গলখতেন। সামাজিক 
ব্যাপারে বাল্যবিবাহ ও বহাীববাহের 'বরোধণ এবং 
বিধবা-বরিবাহে উৎ্সাহশ গছিলেন। একজন ইংরেজ 

[ ৪8৬&৬ ] রাধাজাধব কর 

ম্যাজস্ট্েট কর্তৃক ভারতীয় কুলণিকে বেগার খাটানোর 
বিরুদ্ধে প্রাতিবাদ করায় তান ১৫.৫.১৮৪৩ খু. 
আদালত কর্তৃক অর্থদণ্ডে দশ্ডিত হন। এই ঘটনা 
কিছাঁদন পরে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে আলোড়ন 
সৃষ্ট হয়োছল। [২,৩,৪,৭,৮১,২৫,২৬] 

রাধানাথ সেন (2-১১.৮.১৯৪২) ঢাকা। 

মারা যান। 1৪২] 
রাধাবনেভ দাস। 'বখ্যাত বৈফব কাঁব। 'শপিতা-- 

সুধাকর মণ্ডল। তিনি শ্রীনিবাস আচার্ষের শিষ্য ও 
কিঙ্কর 'ছিলেন। ক্কর্ণানন্দ' গ্রন্থে তাঁর সম্বধ্ধে 
আছে--হার নাম 'বনা যাঁর নাহ আর কৃতা'। 
বাংলা ও ব্রজবূলি রচনায় দক্ষ ছিলেন। তান রঘু- 
নাথ দাসের "বলাপকুসমাঞ্জলি', সনাতন গোস্বামণর 
“সূচক এবং 'সহজতত্ব' সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদক । 
[২,৪,২০,২৬] 

রাধাবনোদ পাল (১৮৯৬ -১০,১.১৯৬৭) 
সাঁলমপুর--নদীয়া। ১৯২০ খ্শ. এম.ঞএল. এবং 
১৯২৫ খুখ, ভি.এল. পাশ করেন। ১৯১১৯ - ২০ 
খুশ., আনন্দমোহন কলেজের অধ্যাপক, ১৯২৫ খুশ., 
১৯৩০ খুশী. এবং ১৯৩৮ খু. ঠাকুর আইন 
অধ্যাপক এবং ১৯৪১ -৪৩ খী. কাঁলিকাতা হাই- 
কোটেরি বিচারক ছিলেন। ১৯৪৩ -৪৪ খু, 
কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হন। 
আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতের অন্যতম বিচারক 
ছিলেন টোকিও ১৯৪৬ -১৯৪৮)। আইন-সংকাল্ত 
বহু গ্রন্থের রচয়িতা । জাপানের আন্তর্জাতিক 
আদালতে 'তানই একমান্র বিচারক যিনি যুদ্ধ- 
কালশন জাপান সরকারকে যদ্ধাপরাধী সাব্যস্ত 
করেন 'ন। 18] 

রাধাঙ্গীণ বা মাঁণ। ৬.১০.১৮৩৫ খুখ. কাঁল- 
কাতা শ্যামবাজারের নবীন বসুর উদ্যোগে বাংলা 
নাটক পবদ্যাসূন্দরে'র যে আভনয় হয় তাতে ১৬ 
বছর বয়স্কা রাধামাণ বিদ্যার আঁভিনয়ে বিশেষ 
কাতিত্ব দেখান। এতে জয়দুগ্গা নামে একজন প্রোছ়া 
রাণশর ও মালিনীর ভূমিকায় এবং রাজকুমারশ বা 
রাজু নামে একজন বিদ্যার সখার ভূমিকায় অভিনয় 
করেন। বাঙালণর উদ্যোগে বাংলা নাটকের এঁটই 
প্রথম আঅভিনয়। [৪8০9] 

রাধাদাধব কর (১৮৫৩ -2) সাঁতরাগাছি--- 
হাওড়া। ডা. দৃর্গাদাস। তৎকালশন বিখ্যাত আঁভি- 
নেতা । শিশুকাল থেকেই সঙ্গীতে অনুরাগী 
ছিলেন । প্রথম জশবনে বাঁশী বাজাতেন; পরে ব্যায়াম- 
ক্রশড়া-প্রদর্শন ও সখের কনসার্টের দল গঠন করে 
নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্মদাস সুর, অধেন্দ 
মৃস্তাফণশ প্রমুখের সম্গে পাঁরচিত হন। ৯৮৬৮ 



রাধামাধর বন্দ্যোপাধ্যায় 

খু. প্রথম মণ্টাভিনয় করেন 'সধবার একাদশন' 
নাটকে । এই নাটকে 'নমচাঁদের ভূমিকায় আভিনয় 
করেন গিরিশচন্দ্র এবং কাণ্চনের ভূমিকায় রাধামাধব। 
পরে বহু আভনয়ে স্মীভূঁমিকায় শিক্ষাদান করেছেন। 
1গাঁরশচন্দ্রের মতে 'ভ্রীফীত বাবু. রাধামাধব কর 
থিয়েটারের শিক্ষকতার দাবী রাখেন ।, আঁদ ন্যাশ- 
নাল থিয়েটার বিভন্ত হলে রামামাধব 'গারিশচন্দ্রের 
ধবরোধী এমারেল্ড থিয়েটারে যোগ দেন। ১৮৭৯ 
খু, গদ্য ও পদ্যে “বসম্তকুমারশ, নাটক রচনা 
করেন। ভারত সঙ্গত সমাজ থেকে একমান্র তিনিই 
*নাট্যাচার্য উপাঁধ-ভূঁষত হয়োছিলেন। বিখ্যাত 
ডান্তার রাধাগোবিন্দ তাঁর অগ্রজ । [১৯5৪৫] 

রাধাদাধব বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭ 2- ২৫.১২. 
১৮৫২)। পিতা ফাঁকরচাঁদ ছিলেন পানা আফিম 
এজেল্সশর দেওয়ান। ব্যবসায় ও ধন পাঁরবারে 
জল্ম। রামদুূলাল দে, রসময় দত্ত, রাধাকান্ত দেব 
প্রভৃতির সঙ্গে একযোগে তিনি গঞ্গাসাগর দ্বীপের 
জঙ্গল পাঁরজ্কার করে সেখানে তুলা চাষের ব্যবস্থা 
করার জন্য ১৮১৮ খু. একাঁট সাঁমাত স্থাপন 
করেন। এই উদ্যম সম্পূর্ণ কার্যকর না হলেও 'তাঁন 
নারুৎসাহ হন নি। দেশীয় শিজ্পবাণজ্যের উন্নাতি- 
কল্পে যেসব ধনবান জামদার অগ্রণী হয়ৌছলেন 
তিনি তাঁদের অন্যতম । ১৮২৯ খ্ী. প্রাতম্ঠিত 
জেনারেল ব্যাঙ্ক ও ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সঙ্গে ঘাঁনম্ত- 
ভাবে যুস্ত 'ছিলেন। 'তাঁন ১৯৮৩৩ খু. ইউরোপ 
ও ভারতের মধ্যে বাষ্পীয় পোত চলাচলের ব্যবসায় 
করবার উদ্দেশ্যে বহু ভারতীয় ও ইউরোপ ীয়দের 
সঙ্গে যোগাযোগ করোছিলেন। এই পাঁরকল্পনা 
সফল না হলেও দেশশয় লোকের কাছে তাঁর উদ্যম 
যথেষ্ট আশার সণ্টার করোছল। 'হন্দ কলেজের 
ব্যবস্থাপক কাঁমাঁটর সভ্য 'হসাবে ছাত্রদের উন্নাতি 
ও কল্যাণের জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। ১৮৩৯ 
খু, প্রাতীন্ঠত 'হল্দু কলেজ পাঠশালার অন্যতম 
প্রাতজ্ঞাতা। ১৮২৩ খুশ. প্রাতিষ্ভঠত গৌড়ীয় 
সমাজের সভ্য ছিলেন। ১৮৩৫ খু, অনারারি 
ম্যাজিস্ট্রেট হন। মার্চ ১৮৪৬ খু, 'হন্দু দাতব্য 
প্রাতষ্ঠান স্থাপনে সাহায্য করেন। ধর্মসভা'র অন্য- 

"হুতোম', "কুসুম, যুবরাজের ভ্রমণ 
ববরণ' এবং '্সবশচাঁকৎসা বিজ্ঞান, নামে 8ট পাঁত্রকা 
১২৮২ থেকে ১৩০৫ বঙ্গাব্দের বিভিন্ন সময়ে 
সম্পাদনা করেন। 18] 

রাধালোহন হাকুর (১৬৯৮ ?- ১৭৬৮ ?) মাল- 
টু ॥ গাঁতিগোবিল্দ। তাঁর দশক্ষাগরু 

?ছঙ্গেন শ্যামানন্দ পূরণ । অসাধারণ পাশ্ডিতোর জন্য 

[ ৪৬৬ | রাধিকাপ্রসাদ গোদ্বামণ 

লাভ হয়। মহারাজ নন্দকুমার তাঁর শষ্য 'ছিলেন। 
“পদামৃত সম্দ্্র' গ্রন্থের সংগ্রহকর্তা। নিজেও ব্রজ- 
বুলি ও সংস্কৃত ভাষায় বহু পদ রচনা করেছেন। 
পদকজ্পতরহ, গ্রন্থে তাঁর ১৮২টি পদ ধৃত হয়েছে। 
তাঁর আঁধকাংশ পদ ব্রজ্ববালতে লেখা । তবে বাংলা 
পদ-রচনাতেও পারদর্শশ ছিলেন। তান বাংলা 
পদাবলীর টীকা সংস্কৃত ভাষায় লেখেন। ১৭১৯ 
খুখ. এক বিচার-সভায় উপাস্থত পাশ্ডতদের পরাস্ত 
করে তিনি পরকীয়াবাদ স্থাপন করেন। [২,৩,৪, 
২০,২২৬] 

রাধামোহন বিদ্যাবাচষ্পাত গোস্বামী (১৭৩০/ 
৪০-2) শাঁল্তপুরের বদ্বংসমাজের শ্রেম্ঠ পাণ্ডত। 
অদ্বৈতাচার্ষের অধস্তন স্তন পুরুষ । ৮০ বছরের 
বেশি জীবিত ছিলেন স্মাতি-ন্যায়াঁদ নানা শাস্তে 
তাঁর রাঁচত টশকা ও নিবন্ধ বাঙলার সর্ব ও 
তাঁর নব্যন্যায়ের পান্নকাসমূহ একসময়ে বাঙলার 
বাইরেও প্রচারলাভ করোছিল। তাঁর প্রণশত গ্রন্থ- 
সমূহ িনভাগে 'বভন্ত-বৈফবশাস্ত, নব্যস্মৃতি ও 
ন্যায়শাস্ত। নবদ্বীপের বাইরে নব্যন্যায়ের পন্রিকা 
রচনা করে যাঁরা যশস্বী হয়োছলেন, রাধামোহন 
তাঁদের অন্যতম। গৌড়ীয় বৈষব-সাহত্যে তাঁর 
যথেম্ট অবদান আছে। [৯০] 

রাধামোহন সেন (১৯শ শতাব্দী) কাঁলকাতা। 
সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে জল্ম। তাঁর বিষয়ে বিশেষ 
কিছু জানা যায় না। ১৮১৮ খুশী, থেকে ১৮৩৯ 
খু, মধ্যে তিনি 'সঙ্গীততরঞ্গ”, শবদ্বোল্মাদ 
তর্গিণী”, “অন্নপূর্ণা মঞ্গল', “রসসার সঙ্গত 
গ্রন্থগুূলি রচনা করেন। 1[৪,২৫,২৮] 

রাধারমণ দত্ত । শ্রীহট্র। সংপ্রাসদ্ধ সাধক-কাঁব। 
[তান সহম্রাধিক প্রাণমাতানো বাউল সক্গাত রচন 
করেছেন। এ ছাড়া তাঁর রাঁচিত বহু ধামাইল, 
গোঁপিনী-কশর্তন ও বৈষ্বীয় ভাটিয়ালশ সঙ্গত 
আছে। তাঁর ভাঁপতাযুন্ত সঙ্গীতের সংখ্যা বেশ: 
নয়। [১৮] 

রাধিকাপ্রসাদ গোল্বাী (১৮৬৩, ১৯২৪ 
বিফুপুর। পিতা জগংচাঁদ একজন লম্খপ্রাতষ্ঞ 
পাখোয়াজবাদক 'ছিলেন। 'পতৃবন্ধু সুবিখ্যাত বদু- 
ভট্ু ও বিফুপুরের স্বনামধন্য সম্গাঁতজ্ঞ অনল্তলাল 
তাঁর সঞ্গীত-শিক্ষার গুরু । ১৫/১৬ বছর বয়সে 
কাঁলকাতায় এসে বোঁতয়া ঘরানার লম্পপ্রাত্ 
ধ্রপদী শিবনারায়ণ মিশ্র ও গুরুপ্রসাদ 'মিশ্রের কাছে 
প্রায় ১৫ বছর সঞ্গীত শিক্ষা করেন। এসময় গুরু 
প্রসাদের কাছে কিছ খেয়াল গানও শেখেন। আদি 



রামকমল ল্যাররর 

নাথ তাঁকে এ প্রাতচ্ঠানে সঙ্গীতাচারযপদে আহবান 
করেন। এখানে তাঁর অবদান এক নূতন অধ্যায়ের 
সৃষ্ট করে। রবীন্দ্ূনাথও তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন 
এবং তাঁকে দিয়ে বহু গানে সুরযোজনা কাঁরয়েছেন। 
উত্তর ভারতের সঙ্গীতমহলেও সমাদৃত ছিলেন। 
গায়ক হলেও তাঁর সংগ্রহও প্রচুর 'ছল। কাশম- 

বাজারের মহারাজ মণীন্দ্রন্দ্র নন্দীর আহ্বানে 
কয়েক বছর বহরমপুরে বাস করেন। সেখানে মহা- 
রাজা স্থাঁপত সঙ্গত 'বদ্যালয়ের অধ্যক্ষ 'ছলেন। 
কলিকাতা পাথদরিয়াঘাটার প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-পজ্ঠ- 
পোষক ভূপেন্দ্রকৃফ ,ঘোষের বাসভবনে কয়েক বছর 
কাটান এবং এখানে তানি নিজে একটি সঙ্গীত 
[বিদ্যালয় স্থাপন করেন। [৩,৬,২৬,৫৩] 

রামকমল ন্যায়রত্ব (১৫.৯.১২১২- ১২৬৮ ব.) 
নৈহাট-চাব্বশ পরগনা । শ্রীনাথ তর্কালঞ্কার। 
নৈহাঁটির শেষ প্রাথতনামা নৈয়ায়ক। তাঁর ছাদের 
মধ্যে খানাকুল-কৃফনগরের বারাণসণ 'বিদ্যালঙ্কার ও 
ক্ষীরপাই-এর শ্রীরাম €শরোমাঁণর নাম উল্লেখযোগ্য । 
তাঁর নব্যন্যায়ের পান্রকা ছিল। [৯০] 

রামকমল ভ্টাচার্য (১৮৩৪ - ১১.৬.১৮৬০) 
কাঁলকাতা। রামজয় তর্কালঙ্কার। পিতার 'নিকট 
১২ বছর বয়সেই সমগ্র ব্যাকরণ, অমরকোষ আঁভ- 
ধান, ভাট্রুকাব্য, শ্রীমদ্ভাগবত ও পুরাণের 'কিয়দংশ 
পাঠ করেন। 'পিতৃবিয়োগের পর সংস্কৃত কলেজে 
প্রবেশ করেন এবং 'সানিয়র বৃত্ত পরাক্ষায় সংস্কৃত 
কলেজের ছান্রদের মধ্যে প্রথম হন। এখানে সাহত্য, 
অলঙ্কার, দর্শন, ইংরেজী সাহিত্য, গাঁণত ইত্যাঁদ 
বিষয়ে 'শিক্ষালাভ করেন। বিদ্যাবন্তার জন্য তৎ- 
কালশন সমস্ত খ্যাতনামা ব্যান্তর সঙ্গে পাঁরাঁচত 
হন। আঁতীরস্ত পড়াশুনা ও রান্রজাগরণের জন্য 
মস্তিষ্ক ও চোখের রোগ দেখা দেয়। এ অবস্থায়ও 
সংসার চালানোর জন্য ১৮৫৭ খুশী. নর্মযাল স্কুলে 
প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। পড়াশুনা অসম্ভব 
হলেও, ষা কিছু রচনা তা তান এই সময়েই 
করেন। ইউীক্রডের পদ্ধাত প্রাচীন এবং বোঝার 
পক্ষে কালক্ষয়ণশ মনে হওয়ায় জ্যাঁমাতি-বিষয়ক নূতন 
গ্রন্থ রচনায় মনোনবেশ করেন। নর্মাল স্কুলের 
ছাদের জন্য বেকনের কয়েকটি বাছাই সন্দর্ভ রচনা 
তাঁর 'দ্বিতখয় প্রচেষ্টা। তাছাড়া আরও কয়েকটি 
অপ্রকাশিত গ্রন্থ আছে। খুব সম্ভব নর্মাল স্কুল 
কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য, তাছাড়া শারীরিক 
অসুস্থতা ইত্যাদি কারণে তিনি আত্মহত্যা করেন। 

[৪,২৮৪] 
রামকজল সিংহ (১৮৮০ - ১৯৫০) কাজ্দী-- 

মাঁশদাবাদ। এফ.এ. পাশ করে কাঁলকাতা মিউ- 
জিয়মে ধকেরানর কাজ করতেন। ১৯০৫ খুশি, 

[৪৬৭ ] রাদকমল লেন 

বঙ্গভগ্গের প্রাতবাদে কর্মত্যাগ করে বঙ্গীয় 
সাহত্য পাঁরষদে যোগ দেন। দীর্ঘ ৪৫ বছর পাঁর- 
বদের ভারপ্রাপ্ত হয়ে তার উলন্নাতীবধান করেন। 
[৪,৫৯] 

রামকমল সেন (১৫.৩.১৭৮৩ - ২.৮.১৮৪৪) 

গারিফা- চাব্বিশ পরগনা । গোকুলচম্দ্র। গ্রামে এক 
পান্রীর স্কুলে ও কাঁলকাতার রামজয় দত্তের স্কুলে 
ইংরেজী এবং বাঁড়তে সংস্কৃত শেখেন। ১৮০০ 
খুশী. কাঁলকাতার চীফ ম্যাঁজস্ট্রেটে মি. নেমীর 
অধীনে এবং ১৮০৩ খুশ, গভনমেন্টের 'সাভিল 
আকিটেন্টের অধীনে শিক্ষানীবশশ করেন। ১৮০৪ 
থটী, ডা. উহইালয়ম হাল্টারের হল্দুস্থানধ প্রিন্টিং 
প্রেসে কম্পোঁজটর ও পরে তত্বাবধায়ক হন। 
১৮১৭ খু. এশিয়াটক সোসাই?টর সভার কেরানশর 
কাজে 'নযুস্ত হয়ে কার্যকুশলতার জন্য ক্রমে এ 
সভার সম্পাদকের পদ লাভ করেন। ১৮২৮ খুখ, 
ডা. উইলসনের অধশনে টাঁকশালের দেওয়ান হন। 
১৪.১১.১৮৩২ খ্ডখ. বেষ্গল ব্যাঞ্কের দেওয়ান 
নির্বাচিত হয়ে আমৃত্যু এ পদে 'ছলেন। জানুয়ারশ 
১৮২৩ খই, হন্দু কলেজের অধ্যক্ষ, জুন ১৮৩৫ 
খু, থেকে ১.১.১৮৩১৯ খী, পর্যন্ত সংস্কৃত 
কলেজের সেক্েটারণ, কাঁলকাতা মোঁডক্যাল কলেজের 
অন্যতম প্রাতিষ্ঠাতা, সৃপাঁরশ কাঁমাঁটর সভ্য, ১৯৮৩৩ 
খী, সরকার বীমা কোম্পানধর সাব-কাঁমাঁটির এক- 
মান্র বাঙাল সভ্য, সৌভিংস্ ব্যাঙ্ক কাঁমাঁটর সভ্য, 

হাসপাতালের অধ্যক্ষ এবং জমিদার-সভার প্রাতষ্ঠাতা 
ও 'নয়মাবলশ-রচায়তা ছিলেন। এছাড়াও 'বাভক্ব 
সময় সভাসামাততে বন্তুতা ও সভাপাঁতত্ব করেন। 
স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর প্রকৃত উল্লাতিসাধনই তাঁর 
জীবনের একমানর ব্রত ছিল। পাদরশ কেরীর সহ- 
যোগতায় ১৮৩৯ খত. তিনি আ্যাগ্রকালচারাল 
আযাপ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটির প্রাতচ্ঠা করেন 
এবং ১৮৪৭ খুখ, তার সহকারশ সভাপাঁত হন। 
ডা. ওয়ালচ নামে জনৈক 'দিনেমার উীদ্ভদ-তত্বীবিদ 
রামকমলের সহায়তায় কলিকাতা যাদুঘরের সূচনা 
করেন। তাঁর চেষ্টায় মুমূর্হা ব্যপ্তিদের গণ্গায় 
ডুবিয়ে মারা, চড়কে শুলে বিদ্ধ হওয়া ইত্যাঁদ 
কুপ্রথা নিবারত হয়োছল। তিনি ডিরোজিও ও 
তাঁর ছাল “ইয়ং বেষ্গল' দলের বিরোধী 'ছিলেন। 
[ডিরোজিও অপসারণে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল। 
তাঁর সঙ্কাঁলত 'ইংরেজী-বাংলা আভিধান' দেশশয় 
লোকের সম্পাদিত প্রথম অভিধান। ১৮১৭ খশী, 
এর সঙ্কলন কাজ শুরু হয়। এই কাজে তিনি 
িছ্বাদন ফেলিজ কেরীর সহাকতা পেয়োছিলেন। 
তাঁর রাঁচত গ্রল্থ : 'উষধসার-সংগ্রহ', 'নপীতিকথা' 



রামকানাই দত 

'হতোপদেশ' প্রভৃতি । ব্রজ্মানদ্দ কেশবচন্দ্র তার 
পোন্র। [২,৪,৭,৮,২৫,২৬,২৮,৬৪] 

দন্ড (১৮৫২-2) সুলতানপুর-- 
ন্িপুরা। উমানাথ। ৮ বছর বয়সে 'পতৃহাীন হয়ে 
অভাব অনটনের মধ্যেও অধ্যবসায়ের সঙ্গে পড়াশুনা 
করেন এবং ওকালাতি পাশ করে ১৮৭৩ খর, 
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ওকালাতি শুরু করেন। পরে সর- 
কারণ উকিল হন। স্থানীয় 'মিউনাসপ্যালিটর 
কামশনার ও ভাইস-চেয়ারম্যান 'ছিলেন। ১৯০১ 
খুশী, এডওয়ার্ডের নামে উচ্চ ইংরেজশ বদ্যালয়, 
১৯০৮ খ্ী, উপাসনা সমাজ? এবং 'বপা-সেবার 
জন্য 'সেবক সেনা” নামে দেবার্থী দল গঠন করেন। 

প্রভাতি নাট্যগ্রল্থ এবং 'ক্ষেপারাম', 'নবব্রন্মোপাসনা” 

প্রভাতি বহু গ্রন্থের রচায়িতা। ১৩০০ ব. '্রিপূরার 
প্রথুম মাসিক পান্রকা 'উষা' প্রকাশ করেন। [২৫] 

রামকাল্ত শল্প (১৭৪১-১৮০১) টাকণ-_ 
চব্বিশ পরগনা । রামসন্তোষ। যশোহর-সমাজভুন্ত 
গুহবংশশয় একজন প্রাসম্ধ ব্যান্ত। ওয়ারেন 
হেস্টিংসেয দেওয়ান গঞ্গাগোবন্দ সিংহের কাছে 
১৬ বছর বয়সে রোভাঁনউ বোর্ডে সামান্য চাকার 
পান। তানি সংস্কৃত, ফারসী ও বাংলা ভাষায় 
ব্যৎপন্ন ছিলেন৷ কার্ধকুশলতার জন্য হেস্টিংসের 
দৃঁজ্টি আকর্ষণ করে মুল্সপী ফেরেন সেক্রেটারী) পদ 
পান। হেস্টিংস, কর্ণওয়ালিস ও স্যার জন শো'র 
শাসনকালে সরকারশ উচ্চপর্দে আসশন 'ছলেন। 
দেবশীসংহের অত্যাচারে উত্তরবঙ্জাবাসিগণ প্রপশীড়িত 
হলে তান এ অণুলের বন্দোবস্তের জন্য ভারপ্রাপ্ত 
হয়ে শান্তিস্থাপন করেন। এই কাজে হেস্টিংস 
সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে নদীয়া জেলার দুশট পরগনা 
ও বহু মণিমুক্তা উপহার দেন। করনওয়ালসের 
সময় কাশীরাজের রাজাতুস্ত গোরক্ষপুর জেলায় 
অশান্ত দমন করে 'ম্বতীয়বার রাজশ্বারে যশস্বী 
হন। স্যার জন শোরের সময় নাগপুরাধিপাঁতির 
সঙ্গে সাঁম্ধ স্থাপনের কাজে রামকান্ত ইংরেজ রাজ- 
দূতের সঞ্গে যান এবং কর্মকুশলতার জন্য 'তাঁন 
সম্মাঁনত হন। তাঁর উত্বাততে বহ্ বাঙালশ কর্ম- 
চার সাক্দপ্ধ হয়ে স্যার শোরের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে 
নানারকম দোষারোপ করলে তদন্তে তিন নির্দোষ 
প্রমাণত হন। এই ঘটনার পর তান পদত্যাগ 
করেন। টাকীর রায়চৌধুরীরা তাঁর বংশধর । 
২২৬] 

রামাকিশোর তক্চড়ামশি (- ১৮১৯)। ফোটা 
উইালয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের পণ্ডিত। 
শহতোপদেশ' গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেন। [২৮] 

[ ৪৬৮ ] রাদকুমার গবদ্যারর 

রাজকুমার নল্দশী ১৮৩৩ -?) বেজুরা- শ্রীহট। 
১৪ বছর বয়সে 'াতাকর্ণ নামে একাঁট যাল্লাপালা 
রচনা করেন। অর্থোপাজনের জন্য 'শিলচর যান। 
এখানে থাকা কালে ইংরেজী শেখেন, সঙ্গে সঙ্গে 
সঞ্জাঁতচর্চাও করেন। তান ণনমাই সন্নযস', 
“উমার আগমন", “ভগবতশীর জল্ম ও ববাহঃ প্র ৩ 
১১ট যাত্রা-পালা, “কলঙ্কভঞ্জন', 'লক্ষমীসরস্বতশন 
ছবন্ব” ও বোধন" নামে ৩টি পাঁচালশ রচনা করেন। 
তাঁর রাঁচিত অন্যান্য গ্রন্থ : “বীরাঙ্গনা পন্দরোত্তর 
কাব্য”, “উষোম্বাহ কাব্য”, 'নবপান্রকা কাব্য 'মাঁলনীর 
উপাখ্যান, উপন্যাস), গ্রাণিততত্ত্'ঃ “কীর্তন মানস?' 
প্রভীতি। [২৬,২৬] 

রামকুমার 'বিদ্যারত্ব (১৮৩৬ - ১৬.১২.:১৯০১৯) 
সামন্তসার-ইীদলপুর- ফারদপুর। পিতা রামগতি 
ভট্টাচার্য শোভাবাজার রাজবাটণর পুরোহিত ছিলেন। 
রামকুমার সংস্কৃত অধ্যয়ন করে শবদ্যারত উপাধি 
লাভ করেন। যৌবনকালে তিনি আনুষ্ঠানিক 'হন্দু- 
ধর্মে আস্থা হারয়ে ব্রাহ্ষপমাজে যোগদান করেন। 
মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ সংস্কৃতজ্ঞ ও ধর্মপ্রাণ রাম- 
কুমারকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখতেন। নানা- 
স্থানে ভ্রমণকালে তান মহার্ধর ভ্রমণ-সঞ্গী ছিলেন । 
ব্রাহ্ম-নেতৃবৃন্দের আগ্রহে ও চেষ্টায় ব্রাহ্মদমাজের 
প্রচারক নিযাস্ত হয়ে বাঙলা, আসাম ও ওাঁড়শার 
নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। আসামে প্রচারকার্ধে রত 
থাকা কালে আসামের চা-বাগিচায় নিযুক্ত শ্রীমকদের 
দুঃখ-দুর্দশা দেখে তান বিশেষ ব্যাথত হন ও 
ধারাবাহিকভাবে সঞ্জবনণ পাত্রকায় 'কুলশ-কাহিন”, 
নিবন্ধ প্রকাশ করেন। এই 'নিবজ্ধগ্ীলি দেশবাসীর, 
এমন কি শাসকবর্গেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর 
ফলে 'কুল+-দগের দুঃখ-দুদশা দূরকরণের জন্য 
শাসকশ্রেণী কতকগুলি আইন বিধিবদ্ধ করতে বাধ্য 
হয়। ১৮৮৫ খী, বীরভূমের রামপুৃরহাট অণ্ুলে 
দুভক্ষের সময় রামকুমার দুর্ভরক্ষ-কবাঁলিত নর- 
নারীর সেবা করে সর্বসাধারণ কর্তৃক প্রশংঁসত 
হন। এরপর ১৮৮৮ খু, স্ত্রী ও একটি 
শিশুপনের অকালমত্যুর পর তান নর্মদানদীতশর- 
বাসী এক মহাপ্র্ষের 'নকট সন্যাস-দশক্ষা গ্রহণ 
করে ক্বামী রামানন্দ ভারতশ' নামে পাঁরচিত হন! 
স্ব্যাসগ্রহণের পর তান ব্রাঙ্মাসমাজের পদ ত্যাগ 
করেন এবং আধিকাংশ সময় 'হমালয় অণ্লেই আতি- 
বাহিত করেন। সংপ্রাসম্ধ সাহিত্যিক জলধর সেন 
লাখত পহমালয়' ও পপাঁথক' গ্রজ্থম্বয়ে যে 
গ্বামীজশীর চার আঁঞ্কত হয়েছে তানিই পূর্বা- 
শ্রমের রামকুমার বিদ্যার তান 'হমালয় ত্যাগ 
করে কাশাী, হাজারীবাগ ও কাঁলিকাতায় এলে বহু 
মুমৃক্ষু নরনারী তাঁকে দর্শন করতে যেতেন এবং 



রামকৃষ্ণ 

তাঁর নিকট আধ্যাত্মক উপদেশ গ্রহণ করতেন। 

ধর্মপ্রচারক ও তত্বকৌমহ্দী পান্রকায় রামকুমার 
বিদ্যারত্র রাঁচিত বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁর 
রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : উদাসীন সত্যবাবার 
আসাম শ্রমণ”, শচরযারী”, “ার্দত্তের গৃস্তধন 

আবিচ্কার', "অলকর্চীরত', 'সাধন-পণ্চক'১ 'যাজ্ঞ- 
বঙ্ক্যচারত', পহমারণ্য প্রভাতি । কাশীধামে মৃত্যু। 
[১৪৯] 

রামক্কুফ ১। ১৯৭শ শতাব্দীর প্রথমাংশে এই কাব 
শশবায়ন” রচনা করোছিলেন। “শবায়নের' 'বাঁশ্ট 
কাঁব রামেশবর ভট্টাচার্য তাঁর ১০০ বছর পরে কাব্য 
রচনা করেন। [১৪৯] 

রাশকৃফ ২ । 'তাঁন ল্যাটিন, সংস্কৃত ও বাংলা 
শব্দ সহযোগে ১৮২১ খ্ডী, একটি বাংলা কোষগ্রল্থ 
সঙ্কলন করেন। ২] 

রামকৃফ গোঁসাই। জগ্রন্মোহনী নামক বৈষব 
সম্প্রদায়ের প্রবর্তি। বাঙলার মুসলমান আধকার 
কালে বর্তমান ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা 
নিগগিণ উপাসক। গুরুকেই তাঁরা সাক্ষাং পরমেন্বর 
ব'লে স্বীকার করেন। ধর্মসঞ্গাঁতই তাঁদের একমাত্র 
অবলম্বন। রামকৃফ-রাঁচত কিছু নির্বাণ সঙ্গীত 
আছে। [২] 

রামকৃফ চক্ষবত্শী (2- ১৯৩৬) ধলঘাট-চট্র- 
গ্রাম। নবীন । বিপ্লবী দলের সক্রিয় কর্মী । টট্গ্রাম 
অস্বাগার আক্রমণের নেতা সূর্য সেন ও তার 
তনজন সঞ্গণীকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে পুলিস 
জুন ১৯৩২ খু, তাঁকে গ্রেপ্তার করে। সশ্রম 
কারাদণ্ডে দাপ্ডিত হন। মোঁদনীপুর সেম্ট্াল জেলে 
বক্ষনারোগে মৃতু । মৃত্যুর পরেও তাঁর পায়ে লোহার 
বেড়ী ছিল। তাঁর বিধবা মা সাবিন্ী দেবী একই 
অপরাধে দণ্ডিত হয়ে একই জেলের মাহলা বিভাগে 
ছলেন। [৪২১৪৩] 

রামকৃফ তকণতশর্থ, মহামহোপাধ্যাকপ শ্রোবণ, 
১২৮৩ -১১.৮,১৩৫৮ ব.) কৃষপুরা-ঢাকা। 

দননাথ ভট্রাচার্য। নিজ গ্রামে প্রার্থীমক শিক্ষা- 
লাভের পর ১৬ বছর বয়সে নবদ্বীপে গিয়ে নব্য- 
ন্যায় অধ্যয়ন শেষ করেন ও উপাঁধ পরণক্ষায় 
প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে স্বর্ণকেয়ুর ও প্দরস্কার 

শান। ১৩০9৪ ব. কাশশীতে মংস্কৃত কলেজে কয়েক 
বছর অধ্যয়ন করেন। তারপর নাজ গ্রামে এসে 
চতুষ্পাঠী খুলে ১৩২৬ ব. পযস্তি কাব্য, ব্যাকরণ 
3 নবান্যায়শাস্ের অধ্যাপনায় বৃত থাকেন। 
১৯১০-১৯২০ খড়, পক্তি তান পূর্ববশ্গ 

[৪৬৯ ] রামকৃছ প্রিজহংসদেব 

সৃতা কাটা, নিজ তত্বাবধানে বস্প বয়ন, [লিখবার 
কাল, পারাশূন্য 'সন্দর, কাপড়-কাচা সাবান 

ইত্যাঁদ প্রস্তুতকর্মে ও প্রচারে ব্যাপৃত 'ছিলেন। 
১৩২৭ ,ব. থেকে ?তান রাজশাহবর হেমন্তকুমারণ 
সংস্কৃত কলেজে ৭ বছর ও তারপর বেলুড় রামকৃফ 
মঠের চতুজ্পাঠঈতে নব্যন্যায় অধ্যাপনার কাজ কবেন। 
স্বামণ ওঙ্কারানন্দ তাঁর শিষ্য ছিলেন। এই সমক্সে 
তান অস্পৃশাতা আন্দোলনে যুস্ত হন। সবশেষে 
'ব্রপূরার মহারাজার "্বারপাণ্ডতের পদ লাভ করেন। 
রাঁচত গ্রন্থ : 'কুসৃমাঞ্জালসৌরভম্, শাঁনর পাঁচালীর 
সংস্কৃত অনুবাদ ও 'নরনারায়ণ' বোংলা)। ১৯৩৭ 

খুশ, তান গমহামহোপাধ্যায়' উপাঁধ লাভ করেন। 

[১৩০] 
রামকণ দাস (১৯০৮ - ১৫.৭.১৯৩০) বাগমার 

-মোঁদনীপুর | হারাধন। ১৯৩০ খ্ডশ লবণ সত্যা- 
গ্রহে অংশগ্রহণ' করে খাঁরকায় পাঁলসের গুলিতে 
আহত হয়ে এ 'দিনই মারা যান। [৪২] 

. দ্বামকৃষ। পরমহংসদের, শ্রীশ্রী ১৮.২.১৮৩৬ - 
১৬.৮.১৮৮৬) কামারপূকুর-হুগলণ। ক্ষযাদরাম 

চট্টোপাধ্যায় । বাল্যকালে তাঁর নাম ছিল গদাধর। 

ণবদ্যালয়ের শিক্ষা তেমন হয় 'ন, কিন্তু বাল্যকাল 

থেকেই ধর্মভাবাপন্ন ছিলেন৷ যৌবনে রাণশ রাসমাঁণ- 

প্রাতম্ঠিত দাঁক্ষিণে*্বরের কালীবাঁড়র পুরোহত 

নিধুন্ত হন (১৮৫৫)। এখানে কালাসাধনায় তাঁর 

সাম্ধলাভ 'ঘটে। ১৯ বছরের স্ত্ী সারদামাঁণ 

দাক্ষিণে*বরে এলে তান তাঁকে সাক্ষাৎ জগদদ্বা- 

জ্ঞানে পূজা করেন। মান-অপমান, কামিনী-কাণ্টন 

প্রভৃতি ত্যাগ করে তান 'পরমহংসদেব' নামে আভ- 

[হত হন। সবধ্মের মূল জানবার জন্য সর্বধর্মীর 

মতে উপাসনা করেছেন। আতি সরলভ্াধায় দষ্টাল্ত- 
সহকারে তান ধর্মের কঠিন তত্ব বাঁঝয়ে দতেন। 

স্বামধ বিবেকানন্দ তাঁর 'প্রয় শষ্য । তাঁর লীলা- 

ভুমি হিসাবে দাঁক্ষণেশবর তীর্থস্থানে পাঁরণত 

হয়েছে। শিবনাথ শাস্তী, কেশবচল্দ্র সেন, ডা, 

মহেন্দ্রলাল সরকার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমূখ তং" 

কালশন বিশিষ্ট ব্যন্তিগণ তাঁর সংস্পর্শে আসেন। 

রামকৃষের সাধনায় একজন ভৈরবী ও তোতাপুরী 

নামে এক যোগধ সহায়তা করেন। উন্নাবংশ 

শতাব্দীতে ষখন বঙ্গীয় ফুবকগণ পাশ্চাত্য শিক্ষার 

অনুরাগীদের তিনি সংস্কার ও আড়ম্বরমদন্ত এক 

সরল ধর্মজশবন যাপনের উপদেশ দেন। তাঁর মতে 

জখব শব--অর্থাৎ সার্থকভাবে জীবনধার়ণ বা 

সমাজের মঙ্গল ও সেবার মধ্যে বাঁচার আদর্শই 

ঈশবরলাভের প্রকৃষ্ট পথ। “সত একটাই-_খাঁষরাই 



রামকফ [বিশ্বাধ 

বলেন বহন । তান প্রচার করলেন : “সব ধর্মই 
সত্য : যত মত তত পথ" তাঁর কাথত *শস্ত, 
উপাসনাই ভাবধ্যতে বিপ্লবীদের অস্রধারণ করার 
মনোবল যোগায় । স্বামী ববেকানন্দের সঙ্গে আলো- 
চনার ফলে ফরাসণ মনশষণ রম্যাঁ রলাঁ রামকৃফদেবের 
একটি বৃহৎ জীবনী রচনা করেন। তাতে 'তাঁন 
রামকৃফকে পল্রশ কোটি মানৃষের দু'হাজার বছরের 
আধ্যাত্মিক জাঁবনের সার” ব'লে বর্ণনা করেছেন। 
[৩,৭,৮,২৫,২৬] 

রামকৃষ্ণ [বিশ্বাস (?-৪.৮,১৯৩১) সারোয়া- 
তলী- চট্টগ্রাম । দুগাকৃপা। গুসশ্ত বিপ্লবী দলের 
সভ্য ছিলেন। ১৯২৮ খ্শ. নিজ জেলার মধ্যে 
প্রবেশিকা পরণক্ষায় প্রথম স্থান আধকার করেন। 
'মাস্টারদা'র সের্য সেন) দলের সভ্য হিসাবে ফেব্রু 
য়ারী ১৯৩০ খ্ী, বোমাপ্রস্তুত করবার সময় 
সাংঘাঁতিকভাবে আহত হন। মাস্টারদার 'নর্দেশে 
১.১২.১৯৩০ খুশী. তিনি এবং অপর একজন চাঁদ- 
পুর স্টেশনে ইন্স্পেন্বর জেনারেল ক্রেগকে হত্যা 
করতে গিয়ে ভুল করে পুলিস আফিসার তারণশ 
মুখার্জীকে হত্যা করেন। ২২ মাইল দূরে গিয়ে 
ধরা পড়েন। ফাঁসতে মতত্যু। [১০,১২,৪৩] 

রামকৃষ্ণ ভ্্রাচার্য, চক্রবর্প, জগদ-গ;র (১৬শ 
শতান্দী)। রঘুনাথ শিরোমাঁণর সাক্ষাৎ শিষ্য কাশশ- 
নিবাসী এই মহানৈয়ায়কের নাম বাঙলাদেশ থেকে 
বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তাঁর কোন টণকা-গ্রলন্থের প্রাতি- 
লা নবদবপাঁ স্থানে আবিষ্কৃত হয় ন। কত 

উপাঁধ ছিল তর্কাবতংস। আইনশ-আকবরণ গ্রন্থে 
তাঁককিদের যে নাম পাওয়া যায় তার মধ্যে রাম- 
কৃষের নাম পণ্চম। এই তরাবতংস ও ভট্রাচার্য- 
চক্লুবর্তী আঁভন্ব বলে মনে করা হয়। 1৯০] 

রাসকফ। রাস (৯.১.১৯১২ - ২৫.১০,১৯৩৪) 
পুর। কেনারাম। গৃপ্ত 

িবগ্লবী দলের সভ্য 'ছিলেন। ২.৯,.১৯৩৩ খখ, 
মোঁদনীপুরের জেলাশাসক বাজকে হত্যা করার 
ব্যাপারে অংশগ্রহশ করেন। ধরা পড়ে হত্যার আঁভ- 
যোগে প্রাণদণ্ডে দাশ্ডিত হন। মোঁদনশপুর জেলে 
তাঁর ফাঁসি হয়। [১০১৪২,১২৭] 

রাজকফ লংহবছ।দ২”1 শীবক্ুপুর। মহারাজ 
গোপাল এসংহ। অনল্তলাল বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের শিষ্য । 'তাঁনই প্রথম ভারতবর্ষে স্গাত 
বিদ্যালয় জ্ধাপন করেন। এই 'বিদ্যাল্াট এখনও 
বর্তমান আছে। [৫৩] 

[ ৪8৭9 ] রালগাত ন্যাররত্ব 

রামকেশৰ ভর্টাচার্য (১৮০৮ - ১৮৫০) বফু- 
পুর। রামশঙ্কর। সঞ্গীতজ্ঞ পিতার যোগ্য উত্তরাধি- 
কারণ। ধ্রুপদীয়া-রূপে কুচাঁবহার রাজ-দরবার ও 
কাঁলকাতায় সাতুবাবুর আশুতোষ দেব) সঙ্গীত. 
দরবারে নিষূন্ত ছিলেন। তান বিফুপুরে এন্রাজ- 
বাদন চালু করেন। পাঁশ্চমাঞ্চলে তাউস বা ময়্র- 
মুখী এন্রাজ-ধরনের যন্ত বাজানো হত ; তাঁর সময়ে 
বাঙলার অন্য কোথাও এ হযল্ত বাজানো হত বলে 
জানা নেই। পিতার জশবদ্দশায় মততু। কাঁলকাতায় 

র গৃহে অবস্থানকালে শহরের সঙ্গীত- 
ধ্পপাসু মহলে বিফুপুরী প্রুপদ ও এন্রাজ শোনা- 
তেন। তাঁর রাঁচত এন্রাজ বাজনার কয়েকটি গং 
রামপ্রসম্ন বন্দ্যোপাধ্যায় রাঁচত 'এসরাজ তরঙ্গ, 
গ্রল্থে পাওয়া যায়। [৫২,১০৬], 

রামক্ষয় চট্টোপাধ্যায়, রায়বাহাদ;র (১৮২৯ - 
১৯১৪) শাকনাড়া- বর্ধমান । স্বগ্রামে বাংলা এবং 

১৪ বছর বয়সে কাঁলকাতায় এসে সংস্কৃত কলেজে 
ইংরেজশ ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ব্যাকরণ, সাহিত্য, 
অলঞ্কার, স্মৃতি ও দর্শনশাস্ত্ে পারদার্শতার ফলে 
& বছরের জন্য 'সাঁনয়র বৃত্ত লাভ করেন। ১৮৫৭ 
খু. কাঁলকাতা 'বশ্বাঁবদ্যালয় প্রাতাষ্ঠত হলে সেই 
বছরই প্রবেশিকা পরাণক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দেড় বছর 
প্রেসিডেল্সী কলেজে পড়ে তিনি প্রথমে বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের অধশনে ডেপৃটি ইনূস্পেক্টর অফ স্কুলস্ 
গহসাবে কাজ করেন। পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট 
দহসাবে বাঙলা, বিহার ও গাঁড়শার নানা জেলায় 
কাজ করেন। ১৮৬৬-৬৭ খু, গাঁড়শায় ও 
১৮৭৪ খুশি. শবহারে দৃভিক্ষের সময় ভ্রাণকার্ 
করে সূনাম অর্জন করেন। দক্ষতার জন্য সরকার 
তাঁর কার্যকাল দু”্বছর বাঁদ্ধ করেন। ১৮৯২ খুশ. 
তান অবসরগ্রহণ করেন। 'তাঁন নিজগ্রামে দশীঘ 
গনর্মাণ, 'মাইনর স্কুল স্থাপন প্রভাতি জন্নাহতকর 
কার্য করেন। তাঁর রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ : 'আত্ম- 
চক্তন' ও "আচার চিল্তন” ; বাংলা গ্রন্থ : 'পাঁলশ 
ও লোকরক্ষা'। এছাড়া জ্যেম্ঠন্রাতা প্রেমচল্দের 
জীবনী ও কাঁবতা-গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 18,৮১] 

রামগাঁত ন্যায়রত্ব 09.৭.১৮৩১ - ৯,১০,১৮৯৪) 
ইলছোবা- হুগলী । হলধর চূড়ামাঁণ। তানি ১৮৫৪ 
খুশ. সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ ভার্ত 
হন এবং সেখানে সাহত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, 
স্মৃতি, সাংখ্য প্রভীতিতে বুংপাত্ত অর্জন করে 
১৮৬৬ খুশ. নাগাদ হুগলশ নর্মযাল স্কুলের দ্বিতীয় 
ধশক্ষক হন। এই সময়েই সংস্কৃত কলেজ থেকে 
'্যায়রক্ক' উপাঁধ পান। ১৮৬২ খী, বর্ধমান গুরু 
স্রোৌনং স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং ১৮৬৫ খা. 
বহরমপুর কলেজের অধ্যাপক হন । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা 



রামগাঁতি দেন 

সাগর এবং ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁকে অত্যন্ত 
ভালবাসতেন । (তান নিজগ্রামে বিদ্যালয়, চাকৎসালয় 
ও ডাকঘর স্থাপন করেন। বাংলা সাহত্যে তাঁর 
সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বাংলাভাষা ও বাংলা 
সাহতা-বিষয়ক প্রস্তাব (১ম ভাগ ১৮৭২)। তাঁর 
রচিত অন্যান্য গ্রল্থ : 'অন্ধকন্পে হত্যার ইতিহাস, 
(অনুবাদ), “বস্তুবিচার”, বাঙ্গালা ইতিহাস", 
'বাঞ্গালা ব্যাকরণ”, ধজনব্যাখ্যা', "দময়ল্তী”, "মার্ক 
ন্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ, ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত 
ইতিহাস এবং গোষ্ঠশকথা” প্রভাীত। 'রোমাবতণ' 
(১৮৬২) ও 'ইলছোবা” (১৮৮৮) তাঁর লেখা 

মৌলিক দৃ'খানি আখ্যায়কা-গ্রন্থ। [২,৪,২০, 
২৫,২৬] 

রামগাত সেন (১৮শ শতাব্দী) জপসা-বিক্রমপূর 
_ঢাকা, সাধারণের কাছে 'তাঁন সাধু রামগাত বা 
লালা রামগাঁত নামে সমাধক পাঁরচিত। বিক্রমপুরে 
[তান কাঁব 'হসাবে খ্যাত ছিলেন। &০ বছর বয়সে 
ধর্মসাধনার উদ্দেশ্যে কাশশ যান। ৯০ বছর বয়সে 
কাশশতে তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর স্্ী কাশশর মাঁণ- 
কার্ণকা ঘাটে সহমরণে যান। তিনি "মায়াতাঁমর- 
চান্দ্রুকা', পপ্রবোধচন্দ্রোদয়', 'যোগকজ্পলতা' প্রভাতি 
সংস্কৃত গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেন। তাঁর কন্যা 
বিদূষী আনন্দময় পিতার কাঁবত্বশান্তর উত্তরাধি- 
কাঁরণশ ছিলেন। [১,২] 

রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫ - ২৫৬.১.১৮৬৮) 
বাঘাটি-_হুগলশ। গোঁবিন্দচন্দ্র। শেরবোর্ন স্কুল ও 
হন্দু কলেজের ছাত্র। 'হল্দু কলেজে বিখ্যাত ডিরো- 
জিওর সংস্পর্শে আলসেন। বাঙলার নবজাগরণ 
আন্দোলনের পুরোধা ও 'ডিরোজিওর শিষ্দলের 
অন্যতমরূপে আ্যাকাডোমক ্যাসোসিয়েশনের 
আলোচনায় তিনি অসাধারণ বাশ্মর্পে পরাচিত 
হন। কলেজের পাঠ সমাপ্ত না করে জনৈক ইংরেজ 
ব্যবসায়শর সহকারণ হয়ে পরে বেনিয়ান হন। এরপর 
কেলসাল, ঘোষ আযাশ্ড কোং-এর অংশীদার হয়ে- 
ছিলেন। ১৮৪৮ খু, নিজে ব্যবসায়-প্রাতষ্ঠান 
স্থাপন করেন। তানি শিক্ষা-প্রসারের মাধমে দেশের 
অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূরীকরণে প্রয়াসী 'ছিলেন। 
ডেভিড হেয়ারকে স্কুল স্থাপনে, নিজ পল্লীতে 
একট স্কুল ও পাঠাগার এবং বেনিভোলেশ্ট'সোসা- 
ইটির সম্পাদকর্ূপে 'হিল্দু চ্যারট্যাবল ইনৃ 

প্রবার্তত হয়। ১৮৪১৯ খে, বেখুন সাহেবকে 

বালকা 'বদ্যালয় স্ধাপনে সব্রিয় সাহাধ্য দান করেন 
এবং চিকিৎসাবিদ্যায় উচ্চাশিক্ষালাভার্থ ৪ জন ছান্তকে 

[৪৭৯] রামচগ্দ কাঁহরাজ 

বিলাত প্রেরণের জন্য ম্বারকানাথের পারকজ্পনাকে 
পূর্ণ সমর্থন জানান। ২৯.৩.১৮৫৪ খশ. তিনিই 
প্রথম ভারতে বিশবাঁবদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন। 
নব্যবাঙলার মুখপন্ররূপে 'জ্ঞানান্যেষণ' ও 'বে্গল 
স্পেকটেটর' পাত্রকার সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠভাবে জাঁড়ত 
ছিলেন। তৎকালশন রাজনীতি অথণৎ 'ত্রাটশ হ'ণ্ড- 
য়ান সোসাইটির বন্তৃতায় তিনি প্রধান অংশ 'নিতেন। 
২৯.৭.১৮৫৬৩ খ্7ী, 'সাঁভল সার্ভস পরাণক্ষায় 
ভারতায়দের সুযোগ দেবার জোরালো দাব তোলেন। 
ভারতীয়দের আইন ও আদালতে সমানাধকারের 
গভীত্ততে আইনের খসড়ার সপক্ষে তাঁর রাঁচত 
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যোগা। এ পুস্তিকায় নশলকর সাহেবদের অত্া- 

ইঁটির সহ-সভাপাঁতর পদ থেকে তিনি অপসারত 
হন। 'নীলদর্পণ' মোকদ্দমা-প্রসঙ্গো একজন ইংরেজ 
িচারকের ভারতীয়দের সম্পর্কে কুখীসত মন্তবোর 
প্রাতবাদে ২৬.৮.১৮৬১ খ্ী, অনুষ্ঠিত সভায় 
অংশ নেন। ধমশিয় কুসংস্কারের ঘোর বিরোধা 
এবং স্পীশিক্ষা ও বিধবা-বিবাহের সমর্থক ছিলেন । 
বাগ্মী ও সমাজ-সংস্কারক রামগোপাল ঘোষকে 
'ইশ্ডিয়ান িমাস্থানস' বলা হত। [২,৩,৭,৮, 
২০,২৫,২৬] 

রামগোপাল [সদ্ধান্তপণ্টানন (১৭শ শতাম্দী)। 
'অনমানদীধাত'র টীকা রচনা করে পাশ্ডিত্যের 
পারিচয় দিয়েছেন। তাঁর রচিত বাদ-গ্রল্থ : ণববাহ- 
তত” 'বাক্যতত্্', শনর্ধারণতত্', 'কারকতত্ব' প্রভৃতি । 
[৯০] 

রামচন্দ্র কবিভারতশ (১৩শ শতাব্দ)। রেবতশ- 
গ্রাম বরেন্দ্ুভূমি। গণপাতি। ব্লাহ্মণকুলে জল্ম । ধর্ম, 
পুরাণ, ব্যাকরণ, অলক্কার ও ন্যায়শাস্মে পাণ্ডিত 
ছিলেন। ১২৪৫ খশ. লক্কায় যান। 'সিংহলের 
প্রধান পণ্ডিত শ্রীরাহূল সম্ঘরাজের কাছে বৌদ্ধ- 
ধর্মে দণক্ষিত হন। 'সিংহলরাজ প্রক্রমবাহ কর্তৃক 
-বুদ্ধাগমচক্রবতশী, উপাধি ছ্বারা সম্মানত এবং 
সংহলের সমস্ত বৌদ্ধ মঠের অধ্যক্ষ ও ধর্মো- 
পদেশক হন। সংহলবাসিগণ তাঁকে দেবতাজ্ঞানে 

শতক" প্রভাতি। 18] 
রামচন্দ্র কাঁবরাজ (১৫০৬ ?- ১৬১২) শ্লীখপ্ড-- 

বর্ধমান । চিরঞ্জগব সেন । শ্রীনিবাস আচার্ষের শিষ্য । 
ল্লীজগব গোস্বামী তাঁর কবিত্ব দেখে তাঁকে 'কবিরাজ' 
উপাধি 'দয়েছিলেন। তানি 'অস্ট কাঁবরাজের' অন্য- 



রামচন্দ্র গোস্যাী 

তম। 'পদকজ্পলাতকা"ম্ম তাঁর রচিত বাংলা পদ 
পাওয়া যায়। রাঁচত গ্রম্থ : “্মরণদর্পণ', বিঙ্গজয়', 
'সাধনচান্দ্রকা', শ্রীনবাস আচার্যের জাঁবনচারত' 
প্রভৃতি। [২,২৩৬] 

রামচপ্দ্র গোপ্বামশী। সঞ্গুর_-হুগলশী। বির্- 
পাক্ষ। সত্যনারার়ণ পাঁচালশ রচাঁয়তা একজন প্রাচীন 
কাব। [২] 

রামচন্দ্র ঘোষ। কুমারটুলশর মজুমদার বংশের 
আদিপুরুষ। বিভিন্ন সৎকাজের জন্য নবাবের কাছ 
থেকে 'মজুমদার উপাধি পান। এই মজুমদার 
পারবার কাশশতে িবস্থাপনা, মাহেশে দ্বাদশ 
মান্দর এবং কুমারটুলশতে একাঁট ঘাট প্রাতষ্ঠা করে 
খ্যাতিলাভ করেন। [৩১] 

রামচন্দ্র চক্ষবতশ (১৮০৩ - ১৮৬১) কাঁলকাতা । 
ধনী পাঁরবারে জল্ম। শোঁখিন বাদকরূপে বহু 

র প্রাসম্ধ 

শেখেন। তাঁর দুই অনুজ দিনমাই এবং িতাইও 
পাখোয়াজী ছিলেন। কেবলকিষণ ঘরানার অন্যতম 
বৌঁশল্ট্য দমৃদমৃযুন্ত বোল। তাঁর ও 'নতাইয়ের 
দুই শিষ্য কেশব মিশ্র ও মুরারি গুপ্ত। বাঙলার 
মৃদঞ্গবাদন তাঁদের 'শষ্য-প্রাশষ্যের মাধ্যমেই টিকে 
আছে । সেই 'হসাবে 'তাঁনই বাঙলার আঁদ মৃদণ্গা- 
চার্য। কোন কোন গ্রন্থে গোলাম আববাসকে বাঙলায় 
মৃদগ্গচর্চার প্রবর্তক বলা হয়েছে । গোলাম আব্বাস 
তাঁর সময়ে কলিকাতায় থেকে রাজা রামমোহনের 
বাঁড়তে সঙ্গত করতেন, একথা সত্য হলেও তাঁর 
কোন শিষ্য বা ঘরানার উত্তরাধিকারী নেই বলেই 
মনে হয়। উত্তরভারতের শ্রেষ্ঠ পেশাদার পাখো- 
য়াজীদের সঙ্গে এই ধনী শৌখন 'শল্পশ রাম- 
চন্দ্রের সমকক্ষতার দাব 'ছিল। [১০৬] 

্লামচন্দ্র চষ্টোপাধ্যায় (১৬৩৪ - ১৬৮৩) কুঁলিয়া- 
পাহাড়-নবদ্বীপ। চৈতন্যদাস। 'নত্যানন্দ-পত্বী 
জাহ্নবী দেবীর শিষ্য রামচন্দ্র একজন প্রাসদ্ধ পদ- 
কর্তা 'ছলেন। বধির কাছে রাধানগরে ও বাঘ- 
পাড়ায় তাঁর বাস 'ছিল্গ। তান বহু তখর্থ ভ্রমণ 
করে বৃজ্দাবন যান এবং সেখান থেকে রামকৃফ 
মুর্তি নিয়ে, স্বদেশে ফেরেন। জাল পারিচ্কার 
করে বাগনাপাড়া গ্রামের পত্তন করে রামকৃষ্ণ বিগ্রহ 
প্রীতম্ঠা করেন। [২] 

রামচন্দ্র তর্কালস্ফার (১৯২০০- ১২৫২ ব.) 

হারনাভি-চব্বিশ পরগনা । রামধন মুখোপাধ্যায় । 
এই কাব 'ানজ ভিতায় “ম্বজ রামচন্দ্র কথাটি 
ব্যঘহার কষেন। 'কাবকেশরণ' ও 'কাঁবশেখর' উপাধি- 
প্রাপ্ত ছিলেন। রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ১২। ১২৩১ 
ব. রচনা শুরু করেন। বাঁচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 

[ ৪৭২ ] রামচন্দ্র 1বদ্যাবাগণশ 

কৌতুকসর্বস্বনাটক', “আনলন্দলহরণ', 'নলদময়ন্তশ”, 
হারপারব তিশ-মঞঙ্গল: প্রভৃঁতি। [২১৪] 

রামচন্দ্র দত্ত (১৮৫১ ৯৮৯৮) কাঁলিকাতা। 
নৃসংহপ্রসাদ। প্রথমে সংড়া স্কুলে ও পরে জেন।- 
রেল আসেমৃর্রিতে এন্ট্রাল্স পর্বল্ত পড়েন। ক্যাম্ধেল 
মেডিক্যাল স্কুল থেকে প্রশংসার সঙ্গে শেষ পরীক্ষা 
পাশ করার পর প্রতাপনগ্ধরে ডান্তার ?নযুস্ত হন। 
সি. এফ. উডের কাছে রসায়নশাম্ত্র শেখেন। ১৮৭৫ 
খু, মেডিক্যাল কলেজে রসায়ন গবেষণাগারে কুই- 
নাইন রিসার্চ প্রফেসরের সহকারী এবং শেষে মৌড- 
ক্যাল কলেজের রসায়ন শাস্নের অধ্যাপক হন। 
এইসময় কৃমি ও জবরের প্রাতকারে কুটজ বা কুড়াঁচ 
থেকে 'কুড়াচিসশন, আবিষ্কার করেন। ডা. মহেন্দ্ু- 
লাল সরকারের প্রাতিষ্ঠত 'বজ্ঞানশালায়ও রসায়ন- 
শাস্ত্রের উপদেশ 'দতেন। প্রথমে তিনি কেশবচন্দ্রের 
ধর্মমতে আকৃম্ট হলেও পরে রামকৃফদেবের শিষ্য হন। 
“তত্মঞ্জরী' পান্রকার সম্পাদক 'ছিলেন। তাঁর রচিত 
প্রাসদ্ধ গ্রল্থ : '্তত্বপ্রকাঁশকা' ও 'রসায়নাবজ্ঞান'। 
তাঁর বাংলা বন্তৃতাবলও প্রকাঁশত হয়েছে । রাম- 
কৃফদেবের দেহাবশেষীবভূতি তাঁর কাঁকুড়গাঁছ 
বাগানে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। এ স্থান 'যোগো- 
দ্যান” নামে পারাঁচত। তান রামকৃষদেবের [িতিরোভাব 
গদবসে প্রাত বছর সেখানে মহোৎসব করতেন। 1৪, 
২০,২৬১২৬] 

রামচন্দ্র দাশগ্”্ত (১২৮৫ - ১৩২৬ ব.) মাহ- 
লারা- বরিশাল। গোঁবিল্দচন্দ্র। বি. এম. স্কুলের 
ছাত্র; ব্রজমোহন কলেজে এফ.এ. পর্যন্ত 'শিক্ষালাভ 
করে ব. এম. স্কুলে শিক্ষকতা করেন। 'তাঁনি স্বদেশশ 
আন্দোলনে সাক্ুয়ভাবে যুক্ত ছিলেন ও বহু স্বদেশী 
গান রচনা করেন। মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের বিশেষ 
অনুরাগী ও অসাধারণ বন্তা 'ছিলেন। তাঁর রাঁচত 
পুস্তক : জাগরণ”, “দীক্ষা” ও দৈববাণ?”। [১৪৯] 

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগশশ (১৭৮৬ - ২৩,১৮৪) 
পালপাড়া- হুগলী । লক্ষনীনারায়ণ তকরভ্ষণ। 
প্রখ্যাত আভিধানিক ও স্মার্তপাশ্ডত। তাঁর জ্যোম্ত- 
ভ্রাভা হারহরানল্দ তার্থস্বামশী রামমোহন রায়ের 
সন্ষ্যাসী-বম্ধু ছিলেন । রামচন্দ্র স্মৃতিশাস্ম, উপ- 
নিষদ এবং বেদান্ত ও সংস্কৃতে বিশেষ পাঁশ্ডত্য 
অর্জন “করে 'কিছুঁদন রামমোহন রায় প্রাতান্ঠিত 
বেদান্ত কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৪.৫,১৮২৭ 
খুখ. সরকার কর্তৃক সংস্কৃত কলেজের স্মৃঁতি- 
শাস্মের অধ্যাপক 'িষ্ুস্ত হয়ে ১৮৩৭ খু, পদচ্যুত 
হন। ১৮৪২ খু, সংস্কৃত কলেজের সহকারী 
সম্পাদক পদ পান। কাঁলকাতার রামমোহনের কাজের 
সঙ্গে তাঁর ঘাঁনষ্ঠ যোগ ছিল। আত্মীয়সভার আঁধ- 
বেশনে তিনি ঈশ্বরের একত্ববাদের উপর জ্ঞানগর্ভ 



রামচন্দ্র বিগযাবলোদ 

সতামত জানান। ১৮২৮ খু. প্রাতান্ঠিত ব্রাহ্ম- 

সমাজে'র প্রথম সাঁচব নিষুন্ত হয়ে ১৮৪৩ খুখ, 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ২১ জন যুবককে ব্রাহ্গ- 
ধর্মে দশীক্ষত করেন। এইভাবে ধর্ম হিসাবে ব্রাহ্গ- 
মত প্রাতম্ঠিত হয়। ১৮৩০ খুশি. সতটদাহ-নিবারণ 

আন্দোলনে তিনি রামমোহনের বিপক্ষে যোগ দিলেও, 

সঙ্গে প্রকাশ করেন। ১৮২৯ খড়. রাজা রামমোহন 
'বলাত গেলে দীর্ঘ ১০ বছর তাঁর অসাধারণ পাঁশ্ডিত্য 
ও বিষ চক্রবতশীর সঞ্গীতের জন্যই ব্রাঙ্মলমাজের 
আস্তত্ব বজায় 'ছিল। “তত্ববোধিনীসভা*র নোমাটি 
তাঁরই দেওয়া) সঙ্গো সংশলম্ট থেকে সভার মাধ্যমে 
বাংলা সাঁহত্যের উন্নতির চেম্টা করেন। বাঙালণর 
£শক্ষা বাংলা ভাষায় মাধ্যমে সঠিকভাবে হবে ব'লে 
'বশবাস করতেন। আদালতে ফারসী ভাষার পার- 
বর্তে বাংলা প্রচলনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক 
প্রাতিষ্ঠিত প্রাতচ্ঠানে ৬ মাস প্রধান পাঁণ্ডতের কাজে 
নিষ্ন্ত ছিলেন। এই কাজে তিনি ডেভিড হেয়ার, 
প্রস্নকুমার ঠাকুর প্রমূখ গণ্যমান্য ব্যান্তর সমর্থন 
পান। ১৮১৮ খখ. বাংলা ভাষার প্রথম আঁভিধান 
সঞঙ্কলন করেন। তাঁর রচিত ও সম্পাঁদত গ্রল্থ : 
'জ্যোতিষ সং  বাচস্পাঁতি মিশরের পববাদ- 
চন্তামাঁণঃ, শশুসেবাধ”, বর্ণমালা", 'নীতিদর্শন', 
“পরমেশবরের উপাসনা-বিষয়ে প্রথম ব্যাখ্যান' প্রভাতি । 
মৃত্যুকালে রামচন্দ্র ব্রাহ্মপমাজকে ৫& হাজার টাকা 
দান করেন। [৩,৪,৮,৬৪] 

রামচন্দ্র বিদ্যাঁবলোদ, কাঁবরাজ €(১৮৬২- 
১৯০২) কুমারখাঁল--নদীয়া। প্রবেশিকা, এফ.এ. 
এবং সংস্কৃত ও আয়ূবেদিশাস্তের পরীক্ষায় সবেচ্চ 
স্থান আধকার করেন। পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্মেও 
তাঁর দক্ষতা ও রোগানর্ণয়ে অসাধারণ ক্ষমতা 'ছিল। 
কলিকাতায় আয়ুবেদ*য় চিকিৎসা শুর করেন। 
সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজশী ভাষায় ব্যৎপন্তি ছিল। 
চাণক্য শ্লোকের বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদ করে 
খ্যাতি অর্জন করেন। প্ধাঁষ' মাসিক পন্িকার সম্পা- 
দক 'ছিলেন। ণশহতকথা”, প্রকৃতির শিক্ষা” 'নশীতি- 
স্তবক”, . প্ুব্যগুণ-বারিধি', 'আয়ুবেদি চিকিৎসা, 
প্রভাত গ্রল্থধের রচায়তা। [২৫,২৬] 

রামচন্দ্র জন (১৮১৪ - ১৮৭৪)। কৃতশ ছাত্র 
ছলেন। 'হন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন এবং উত্ত 
কলেজেই অধ্যাপনা শুরু করেন। বিটন সোসাইটির 
সম্পাদক ছিলেন। ১৮৬৪ খু. কাঁলকাতা 'বিশ্ব- 
শবদ্যালয়ের ফেলো এবং জাস্টস অফ দি পীস্ 
কনববাচিত হন। তাঁর রাঁচিত পুস্তক : মনোরম পাঠা 

[5৭৩ ] রাজা তকণজঞ্করে 

'পাঠামৃত', 'ইংরেজীর প্রার্থামক গ্রামার' প্রর্ভীত। 
এ ছাড়া [তান পাক্ষতত্ব-বিষয়ে 'পক্ষীর 'ববরণ' নামে 
একটি গ্রন্থও রচনা করোছলেন। বঙ্গাক্ষয়ে ইউ- 
রোপের মানাচন্র প্রকাশ করেন। তাঁর বিশেষ কাঁতিত্ব 
'পধ্বাবল৯ মাসিক পীত্রকা প্রকাশ ও পাঁরচালনা 
€২য় পর্যায়)। 'কিছীদন “জ্্ঞানান্বেষণ' পাকার 
পাব্রচালক ও '্জ্ঞানোদয়' মাসিক পল্লিকার প্রকাশক 
ছলেন। তান রামচন্দ্র 'বিদ্যাবাগীশের শহজ্দু 
কলেজের পাঠারম্ভ কালে বন্তৃতা'র ইংরেজী অনু- 
বাদ করেন। [২৮,৬৪1 

রামচন্দ্র মুল্পী। হুগলী শহরের গনকটবতশি 
দেবানন্দপুর নিবাসী খ্যাত মুন্সীবংশের একজন 
ধনাঢ্য ব্যন্ত। অনুমান ১৭২৬ খুশী. কাব ভারত- 
চন্দ্র রায় গৃহত্যাগ করে তাঁর শরণাপন্ন হন। তান 
ভারতচন্দ্ুকে ফারসী ভাষা শেখান । তাঁর বাড়তে 
বসে ১৫ বছরের ভারতচন্দ্ু 'দতাপণরের কথা' রচনা 
করেন। [২] 

রামচন্দ্র রায় বশরবর (১৮৪৪ - ১৯২১) দাঁতন 
-মোঁদনীপুর । কিশোরীচন্দ্র। যাশ্াপালা রচনা করে 
খ্যাত হন। রাঁচত গ্রন্থ : "রামচন্দ্র গীতাবলশ' । [81 

রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় ১। জোড়াসাঁকো--কলি- 
কাতা। 'তাঁন সঙ্গীতীবদ্যায় পারদর্শী কয়েকজন 
ভদ্রুসন্তান 'নয়ে 'নন্দাবদায়' নামে একাঁট নৃতন 
ধরনের যাত্রাপালার আঁভনয় শুরু করেন মোর্চ 
১৮৪৯)। গতানুগাতক যাত্রা থেকে এর স্বাতল্ম্য 
[ছিল--তাতে মেয়েদের ভূমিকায় মেয়েরাই অভিনয় 
করত। তান প্রথম অবস্থা থেকে জোড়াসাঁকোর 
হাফ-আখড়াই দলের সমপাদকতা করেন। নিজে 
সুরাঁসক কাব ও সঞ্গণতাবিদ্যায় পারদর্শি ছিলেন। 
নল্দাবদায়, যাল্লার গত ও সুর 'তানই প্রস্তুত 
করেছিলেন। 18০9] 

রামচাঁদ মখোপাধ্যায় ২ (১৯শ শতাব্দী) হার- 
নাভ-_চাঁব্বশ পরগনা । রামধন । তাঁর রাঁচত “দুর্শা- 
মঞ্গল' গ্রল্থ প্রধানত মহাভারতোন্ত 
উপাখ্যান নিয়ে লেখা । তাঁর প্রণীত অন্যান্য গ্রম্থ- 

গুলির মধ্যে 'গোৌরীবিলাস ও 'মাধব-মালত, 

প্রধান। তাঁর কোন জমিদার-শিষ্যের অর্থসাহায্যে 
এই গ্রল্থগ্ীল যাত্াকারে গীত হত। [২০] 

রামচাঁদ সামক্ত (১৮৮৮ - ১৯৩২) পান্টার- 

মোঁদনীপৃর। আইন-অমান্য আন্দোলনে 'নোস্ট্যানজ' 

[বিক্ষোভে অংশগ্রহণকালে মস্বীরয়ায় প্দীলিসের 

গুলিতে মারা যান! [৪২] 
রামজয়া তকালস্ফার (?-৩.১২১৮৫৭) 

মেদিনীপুর । পাণ্ডিত মততযুঞ্জয় তর্কালঙ্কার। তিনি 
ইংরেজশ ভাষায় সপাণ্ডত 'ছিলেন। ১৯১৬ -১৯ 

খুখ. পর্যন্ত কাঁলকাতা ফোর্ট উহীলিয়ম কলেজে 



রামজশীবন [বদ্যাভূষণ 

বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ও ১৮১৯ - ৫৭ খুশী. পর্যন্ত 
সুপ্রম কোটের জজ্পশ্ডিত ছিলেন। রচিত গ্রস্থ : 
'সাংখ্যভাষ্য সংগ্রহ", 'ায়কৌমুদণী', "ত্তকৌমুদন, 
ব্যবস্থা সংগ্রহ এবং 'বেদান্তচান্দ্রকা'র ইংরেজী 
অনুবাদ । [8,৬৪] 

রামজশবন 'বদ্যাভুষণ (১৭শ শতাব্দী) পূর্ব- 
বঙ্গ। খ্যাতনামা পাঁচালশকার। “আঁদত্যচাঁরত বা 
সূর্ধের পাঁচালী (১৬৮৯) এবং 'মনসামগ্গল, 
(১৭০৩) গ্রচ্থের রচায়িতা। [8] 

রামজশবন রায়। রাজশাহশ। নাটোর রাজ- 
বংশের প্রাতিম্ঠাতা। ১৭০৪ খু. রাজা, উপাধ 
পান। ১৭০৯ খ্যী. 'দল্লীশ্বর বাহাদুর শাহ্ তাঁর 
'রাজাবাহাদুর' উপাধি মঞ্জজর করে 'খলাত প্রদান 
করেন। “পদাঞ্গদৃত, গ্রল্ধের রচাঁয়তা কৃষ্ণ সার্বভৌম 
১৭২৪ খুশী, তাঁর সভায় 'বদ্যমান ছিলেন। [২] 

(মাঘ ১২৬৬ - ১৮.,৯-৯১৩৫৬ ব.) 

'ডঙ্গামানক- ফাঁরদপুর। রাধামাধব চক্রবতশী। 
অজ্পবয়সে সংসার ত্যাগ করে পদত্রজে দীর্ঘপথ আঁত- 
কলম করে কামাখ্যাধামে যান। সেখানে 'অন্গদেবের 
কাছে দক্ষা 'নিয়ে 'হমালয়ে ধর্ম-সাধনায় কাটান এবং 
গুরুর নির্দেশে ১৯২ বছর পর স্বগৃহে 'ফিরলেও 
তান গৃহশ হলেন না। িছুঁদন নোয়াখালশ 
শহরে থাকেন ও পরে ফেণীতে আসেন। এখানেই 
কাব নবীনচন্দ্র সেনের সঙ্গে তাঁর ঘাঁনষ্ঠ পারচয় 
ঘটে। কাব তাঁর আত্মজশীবনশতে রামঠাকুরের আধ্যা- 
আসক শান্তর কথা প্রথম প্রচার করেন। এরপর তাঁর 
জাঁবনের বহু বছল্ের কোনও বৃত্তান্ত জানা যায় 
না। আনুমানিক ১৯০৭/৮ খুশী. তান লোকা- 
লয়ে ফেরেন। কিছুদন কাঁলকাতা ও উত্তরপাড়ায় 
ছিলেন। এই সময় থেকে "তান নাম-ধর্ম প্রচার 
করতে থাকেন। জীবনের শেষ কয়েক বছর তান 
নোয়াখালী জেলার চৌমূহনীর উপেন্দ্রকুমার সাহার 
বাধংলোতে কাঁটয়েছেন। [১৪৬] 

রাঙ্গতন লাহিড়শী (১৮১৩ - ১৮.৮.১৮৯৮) 
বারুইহদা--নদীয়া। রামকৃফ। লাঁহড়শ বংশের 
অন্ুনকে নদীয়া রাজসরকারে দেওয়ান বা উচ্চপদে 
কাজ করেন। কৃফনগরে তাঁদের বাসভূমি। রামতনু 
প্রচাঁলত প্রথানুযায়ী আরবী, ফারসী ও সামান্য 
ইংরেজশ শিখোছলেন। ১৮২৬ খু. কাঁলকাতায় 
আনলেন এবং 'বনা বেতনে কলুটোলা ব্রাণ্ঠ স্কুলে 
ভার্ত হন বেরতমান হেয়ার স্কুল)। দু'বছর পর 
বাত্তসমেত 'হন্দ্ কলেজের চতুর্থ শ্রেণীতে প্রবেশ 
করেন। ১৯৮৩২ খুশী. এই কলেজে বৃত্তিলাভ করেন। 
১৮৩৩ খশ. তাঁর কলেজের শিক্ষা সমপ্তে হয়। 
কজেজ-জশধনে ভিরোজিওর সংস্পর্শে আসেন এবং 
ডিয়োজিও-শিষ্যমন্ডলশর ইয়ং বেষ্গল' দলের অন্য- 

[848 ] রামতারণ সান্যাল 

তমনপে পাঁরাচিত হন। কর্মজশীবনে সরকারী 'শিক্ষা- 
বিভাগে প্রবেশ করে প্রথমে হিন্দু কলেজ, পরে 
কৃফনগর কলেজিয়েট স্কুল, বর্ধমান স্কুল, উত্তর- 
পাড়া স্কুল, বারাসত স্কুল এবং বাঁরশাল জেলা 
স্কুলে শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। 
কৃফনগর কলেজে শিক্ষকতা কালে ১৮৬৫ খর, 
সরকারশ চাকার থেকে অবসর নেন এবং পরে 'িছু- 
দন গোবরডাঙ্গা মুখোপাধ্যায় জাঁমদার পাঁরিবারে 
সরকার-নার্দন্ট অভিভাবকের কাজ করেন । ধর্ম- 
জশবনে কেশব সেনের প্রভাব থাকলেও কোন 'বশেষ 
ধর্মের প্রাত তাঁর আস্থা ছিল না। নারামন্ত 
আন্দোলনে সাক্রয়ভাবে যুন্ত হয়ে নিজ "দ্বিতীয় 
কন্যাকে বগ্গমাহলা বিদ্যালয়ে ভার্ত করেন। তাঁর 
ভগিনী রাধারানী লাহড়শ প্রথম ষফুগের 'শাক্ষকা। 
১৮৫০ খ্ডী. রামতনু 'বিধবা-বিবাহের পক্ষে মত 
প্রকাশ করেন এবং তার ফলে তাঁকে সামাঁজক 
উৎপশড়ন সহ্য করতে হয়। 'তনি কুসংস্কার ও 
জাতভেদের প্রবল বিরোধ ছিলেন। ১৮৫১ খু, 
তানি উপবশত ত্যাগ করেন ব্রোক্ষগণ উপবাীত ত্যাগ 
করেন ১৮৬১ খু.)। ফলে সমাজে তুমুল চাণুল্যের 
সৃষ্টি হয় এবং আত্মীয়গ্রণ কর্তৃক “একঘরে” হন। 
জ্ানান্বেষণণ ও এবেঞাল প্রকাশের 
[তান অন্যতম উদ্যোন্তা এবং জ্জ্ঞানান্বেষণ, 
সাঁমাতি'র প্রাতজ্ঠাতাদের (১৮৩৮) অন্যতম ও 
সম্পাদক 'ছলেন। তান জ্ঞানান্বেষণে সারাজীবন 
ব্যয় করেছেন এবং ছান্রদেরও সেই আদর্শে অনু- 
প্রাণিত করার চেষ্টা করেছেন। একজন কৃতকর্ম 
প্রধান শিক্ষক হতে পেরেছিলেন বলেই তাঁকে 
70010 01 861)881" বলা হত। কাঁলকাতায় অনু- 

ন্ঠিত ন্যাশনাল কনকফারেল্সের প্রথম সভায় (২৮, 
১২.১৮৮৩) 'তাঁন সভাপাঁতত্ব করেন। [৩,৮,২৬, 
২৬,৪৮] 

রামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায়বাহাদক (১৮৫১ - 
১.৪,১৯৪৬ 2) ১৮৯১০-১৯৩৩ খুশী, পর্যন্ত 

কাজ স্মরণণয়। “সাবাস আটাশে'র একজন 'হসাবে 
ম্যাকেঞ্জী আইনের প্রাতবাদে পদত্যাগ করে পরে 
আবার 'নর্বাঁচিত হন। ওকালাতি করতেন। ১৯১৬ 
খুশী, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচিত সদস্য 
ছিলেন। [6] 

'ক্লামভারণ সান্যাল । বিখ্যাত সঙ্গাণতাচার্য ও 
মণ্তাঁভনেতা। 'বাঁভল্ন গশীতনাট্যের সুর ও তাল 
শিক্ষা 'দতেন। নাট্যজগতে প্রথম সূন্লারোপ করেন 
“আদর্শসতণ' নাটকে । এই নাটকে সত্যবানের ভূমিকায় 
এবং 'কাঁমনীকুঞ্জ' নাটকে শ্রীকফের ভূমিকায় আঁভি- 
নয় করতেন। তাঁর নৈপশ্যে ন্যাশনাল িয়েটানে 



রামদয়্াল অজুঅদার 

বহু গশীতিনাট্য সুআভিনীত হয়েছে। মণ্ডে আভি- 

নয়ের চেয়ে সঙ্গদতের তাল মাল্রা প্রভাতিতে বোশ 
মনোযোগ দিতেন। বহু আভিনেত্রীর সন্গীত-শিক্ষক 
শছলেন। 1৬৫] 

রামদয়াল মজুমদার (১৮৫৮ ১৯৩৮)। পিতা 
_ ঈশানচন্দ্র। ১৮৮৬ খী, এম.এ. পাশ করে 
1সাট কলেজ ও আর্য মিশন প্র অধ্যা- 

পনা করেন। পরে টাঙ্গাইল কলেজের অধ্যাপক হন। 
১৩১৩ -৪৫& ব. পর্যন্ত "উৎসব" মাসিক পাল্রকা 
সম্পাদনা করেন। রাঁচত গ্রপ্থ : 'শ্রীগশতা', 'গশতা- 

শনত্যসঞ্গী ও মনোবৃত্তি', “সাবিত্রী ও উপাসনা- 
তত্ব", “অযোধ্যাকাশ্ডে কৈকেয়ণ” প্রভাতি। [8] 

রামদাশ বাবাজী । বতর্মান শতাব্দীর নাম- 
সংকীর্তনষজ্ঞের নব-উদ্গাতা। সাধক অপেক্ষা গায়ক 
1হসাবেই তাঁর প্রাসাদ্ধি বেশশ ছিল । ভারতের, বিশেষ 
করে বাঙলার সংস্কাতিবাহশ লুপ্ত তার৫থগাঁলর 
পুনরুদ্ধার ও প্রাচীন মৃতপ্রায় সেবাপ্রতিষ্ঠানগুলির 
পুনঃসংস্কার তাঁর সাধক-জশবনের উল্লেখযোগ্য 
কীর্ত। বরাহনগর মালিপাড়ায় অবাস্থত গোৌর- 
পদাঁঞ্কত ভূমি ভাগবত আচার্ষের পাটবাড়িকে 
তান নবজশবন দান করোছিলেন। [১৮] 

রামদাস সেন (১০.১২.১৮৪৫ - ১৯.৮.১৮৮৭) 
মূর্শদাবাদ। লালমোহন। প্রধানত বাড়তে ও 
িছাীদন বহরমপুর কলেজে শিক্ষালাভ করেন। 
সংস্কৃত জানতেন। ১৮৬৪ খু. স্তর মৃত্যুতে 
তিনি "শবলাপতরঞ্গ” নামে একাঁট কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ 
করেন। বাঁ্কমচন্দ্রের বহরমপুরে অবস্থানকালে তাঁর 
সঙ্গে রামদাসের বন্ধৃত্ব হয়। এপ্রল ১৮৭২ খী, 
বহরমপুর থেকে 'বঙ্গদর্শন' পা্রকা প্রকাশিত হলে 
বাঁঞকমচন্দ্রের অনুরোধে তিনি পুরাতত্ব বিষয়ে 
কয়েফঁট প্রবন্ধ রচনা করেন। বঙ্গদর্শন” ছাড়াও 
'নবজশবন”, 'নব্যভারত', "ারুবার্তা", “এশ্টিকোয়ারি, 
প্রভৃতি পান্রকায় বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। 
১৮৮৫ খু. ইউরোপ ভ্রমণে যান। পৃরাতত্ বিষয়ের 
একনিষ্ঠ সেবক ও বাংলা-সাহত্যপ্রেমী রামদাসকে 
পুরাতত্-বিষয়ক গবেষণার জন্য ইটালশর ফ্লোরেন- 
টিনো আযকাডোমি ত্র উপাধি দেয়। এশিয়াটিক 
সোসাইটি, আযাশ্র-হার্টিকালচারাল সোসাইটি অফ 
ইশ্ডিয়া, সংস্কৃত টেক্সট সোসাইাট অফ লন্ডন, 
ওরিয়েপ্টাল কংগ্রেস ও ফ্লোরেন্সের 
ওরিয়েশ্টাল প্রভৃতির সভ্য ছিলেন। তিনি ন্তত্ব- 
সম্গদতলহরণ", শবলাপতরঞ্গ* শতুর্দশপদশ কবিতা- 
মালা” “বৃদ্ধদেব', ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমা- 
লোচলা” '্মহাকাঁব কঁজিদাস' প্রভৃতি ৯২টি গ্রন্থের 
রচাঁয়তা। বহরমপুর কলেজের অনাতম ট্রাস্ট 
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ছিলেন। মৃত্যুর পর বহরমপুর কলেজ-সংলগ্ন 
স্থানে জনসাধারণ কর্তৃক তাঁর একট মর্মরমৃর্ত 
প্রাতম্ঠিত হয়। [২,২০,২৬,২৬] 

রামদূলাল নম্দগ (১১৯২ - ২২.৮,.১২৫৮ ব.) 
কালখকচ্ছ__ভ্রিপুরা। বাল্যকালে তানি বাংলা, 
সংস্কৃত এবং ফারসী ভালভাবে শেখেন। ন্িপূরার 
কালেনউরী অফিসে, নোয়াখাঁলির কলেক্টুরের অধসনে 
এবং পরে শ্রীহট্রট জজ আদালতে সেরেস্তাদারের 
কাজ করেন। শেষ চাকরি--ন্রিপুরা মহারাজের জাম- 
দারী চাকলে রোসনাবাদের দেওয়ানী । তান বহু 
দেহতত্ব-বিষয়ক সঙ্গীত রচনা করেন। [২,২০9] 

রামদূলাল সরকার (১৭৫২- ১,৪,১৮২৫) 
রেকজানি দেমদমের নিকটউবতশী-_চাম্ষশ পরগনা । 
বলরাম। খ্যাতনামা ব্যবসায়ী । বর্গশর হাথ্গামার 
সময় পথের মধ্যে তাঁর জল্ম। বালাকালে 'পিতা- 
মাতার মৃত্যু হলে মাতামহশর সঙ্গে কাঁলকাতায় 
মদনমোহন দত্ত নামে জনৈক ধনশর গৃহে থাকেন এবং 
পরে মদনমোহনের সরকার হন । মানবের হয়ে ডুবন্ত 
জাহাজ কেনার ব্যবসায় করতে শিয়ে একবার 'িনা 
মৃূলধনে ১ লক্ষা টাকা পান এবং সে টাকা নিজে 
না রেখে মানবের হাতে দেন। এই সততায় মানব 
মৃশ্ধ হয়ে তাঁকে এই লক্ষ টাকা দান করেন। পরে 
সেই অর্থে ব্যবসায় করে প্রভূত ধনশালশ হয়ে 
ওঠেন। 'হন্দ্ু কলেজ প্রাতষ্ঠার জন্য ৩০ হাজার 
টাকা ও মাদ্রাজের দু্ভক্ষ নিবারণকল্পে কাঁজকাতা 
টাউনহলের সভায় লক্ষ টাকা দান করেন। কাঁল- 
কাতায় নিজ বাসভবনে ও বেলগাছিয়ায় আতীাঁথ- 
শালা স্থাপন করেছিলেন । প্রায় দ্' লক্ষ টাকা ব্যয়ে 
বারাণসশতে ১৩টি শিবমান্দর প্রাতষ্ঠা তাঁর অপর 
কণার্ত। অন্টাদশ শতকের শেষাঁদকে প্রধানত তাঁরই 
মাধ্যমে বাঙলাদেশের সঙ্গে আমোরকার বাঁহ* 
বশীণজ্যের যোগাযোগ ঘটে । চশন থেকে ইংল্যান্ড" 
আমেরিকা পষন্তি বাঁণকমহলে তাঁর যথেন্ট খ্যাতি 
ছিল) [২,৩,২৫,২৬] 

রামধন তর্কপন্টানন (? - ১২৯১ ব.) কোঁড়কাঁদি 
- ফাঁরদপুর। 'তাঁন তাঁর গ্রামের সর্বজনাবাঁদত শেষ 
মহাপপ্ডিত। নবদ্বীপের মাধব তকসম্ধান্তের ছার । 

তাঁর বিচারমৃক “বধবাবেদননিষেধক' গ্রল্থ ১২৭৪ 
ব. প্রকাশিত হয়। তাঁর বহু ছান্ের মধ্যে কৌঁড়ক- 
দির জানকখনাথ তকরক্ষ বেদান্তবাগশীশ ও নকুলেশবর 
ন্যায়বাগশশ এবং নবদ্বীপের মহামহোপাধ্যার় আশং- 
তোষ তকর্ভূষণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । [৯০] 

রামনরাসিংহ ঘোষ) তান স্কুল বুক সোসাইটির 
একজন কর্মচারণ ছিলেন। 'সদ্দেশাবলশ' গ্রন্থের 
রচায়তা। এতে অকারাদ বর্ণমালারুমে ভারতবধেরি 
প্রধান প্রধান ঘটনা বিবৃত হয়েছে। [২] 



রামনাথ তকরত 

রাদনাথ তকরক্ম (১৮৪৭ - ১৯১০) শাল্তিপুর 
--নদীয়া। কালিদাস বিদ্যাবাগীশ। প্রাচীন পীথ- 
সংগ্রাহক ও সংস্কৃত কাব্য, নাটক, বেদান্ত, ন্যায় 
ও স্মৃতিশাস্ন-বিষয়ক 'বাবধ গ্রন্থের রচাঁয়িতা। 
শান্তিপুর চতুজ্পাঠশতে পড়ার সময় দেশে দুাভিক্ষের 
প্রাদুর্ভাবে মানুষের দুরবস্থায় চালিত হয়ে ২০ 
বছর বয়সে 'কমলাকরুণাবলাসঃ' নামক নাটক রচনা 
করেন। ১৮৭৩ খখ, এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে 
প্রাচীন পুথ অনসম্ধান ও সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত 
করে। ২০ বছর ধরে এই কাজ করে 'তান ৪ 
হাজারেরও বেশী প্রাচশন দং্প্রাপ্য পুস্তক উদ্ধার 
ও সংগ্রহ করেন। তাঁরই প্রস্তুত তাঁলিকাকে "ভান্তি 
করে রাজেন্দ্রলাল 'মত্রের সম্পাদনায়-_-০:/০৩৪ ০: 
921)510110 7181)01501195 নামে একটি পুস্তিকা 

এঁশয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ১৮৯১ 
খত, 485 ০৫ 0009010 103111” আনীত হলে 
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সম্মাতির বয়স ১০ থেকে বাঁড়য়ে ১২ বছর করার 
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-_-এই ইংরেজী আথ্যায় সরল ও সহজবোধ্য বাঙলা 
গদ্যে একাট প্নীস্তকা প্রকাশ করেন। তাঁর রাঁচত 
মহাকাব্য 'বাসদেবাঁবজয়ম; ৫১৮৮৩) পাঁণ্ডিত 
ম্যাক্সমূলারের প্রশংসা লাভ করে। তাছাড়া খণ্ডকাব্য 
শবলাপ লহরণ” প্রণয় কাঁবতার কোষকাব্য "আর্যা- 

ব্যবস্থা” ও সবশেষ প্রকাশিত নাটক 'প্রভাতম্বপ্নম্ 
(৯৯০৬) প্রভাত গ্রশ্থসমূহে সবাবষয়ে তাঁর 
শাস্জ্ঞান, পাশ্ডিত্য ও কাঁবত্বশান্তর পারচয় পাওয়া 
যায়। [৩] 

রামনাথ তকশলম্ধাক্ভ (১৮শ শতাব্দী)। অভয়- 
রাম তকর্ভৃষণ। ধারী গ্রামের গুরু ভষ্রাচার্য-বংশশয় 
ছলেন। নবদ্বীপে অধ্যাপনা করেন। “বুনো রাম- 
নার্থ' নামে প্রাসম্ধ। শিক্ষাদান তাঁর জশবনের ব্রত 
ছিল। আর্থিক দুরবস্থার জন্য ছাত্রদের প্রাতপালন 
করে শিক্ষাদানে অসমর্থ একথা 'তাঁন প্রকাশ কর- 
তেন। কিল্তু ছাত্ররা তাঁর শিক্ষাকৌশলে মৃন্ধ হয়ে 
নিজেরা কোনরকমে ভরণপোষণ চালিয়ে তাঁর টোলে 
অধ্যয়ন করতে আসতেন। এ সময়ে প্রধান প্রধান 
অধ্যাপক মায়েই রাজা কৃষচন্দরের কাছে বার্ষক 
বাত্ত পেতেন। রামনাথ নিজে কখনও সে বৃত্তির 
জন্য অবেদন করেন নি, বরং রাজা স্বয়ং বত 
+দতে চাইলেও. তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। রাজা কৃফণ- 
চন্দ্র এবং 'শবচন্দ্র ছাড়াও বহু সম্ভ্রান্ত ব্যান্তর দান 
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তিনি অগ্রাহ্য করেছেন। আজও ভারতে 'বৃনো 
রামনাথ'কে শিক্ষকের আদর্শ বলা হয়। [২,২৫, 
২৬৯০] 

রামনাথ বিদ্যার, মহাজহোপাধ্যায় (১৮৪২ - 
১.৪,১৯২১) খাসা- শ্রীহট্র । রমানাথ তকশীসম্ধান্ত। 
রাটীশ্রেণীয় ব্রাহ্ষণ। শিক্ষারম্ভ 'পতার চতু- 
জ্পাঠশতে। পিতার মৃতুযুর পর উত্ত জেলার বিখ্যাত 
পণ্ডিত রাজগোঁবন্দ সার্বভৌমের চতুষ্পাঠীতে 
গিয়ে ভার্ত হন ও বহু বংসর সেখানে থেকে 
নব্যস্মীতি, নব্যন্যায়। কলাপ ব্যাকরণ ও প্রাচীন- 
স্মৃতি অধ্যয়ন করে পবদ্যারত্ণ' উপাধি লাভ করেন। 
তারপর 'তাঁন নিজ বাঁড়তে “পণ্চখণ্ড-খাসা টোল' 
নাম দিয়ে একটি চতুষ্পাঠী খুলে অধ্যাপনায় বৃত 
হন। শাস্ন অধ্যাপনা ছাড়াও সম্গত-রচনায়, 
কীর্তনগানে, মৃদঞ্গবাদনে ও দেবমার্তশীনর্মাণে 
দক্ষতা 'ছিল। তখনকার 'দনে প্রাচীন স্মৃতিশাস্দ্ের 
কোন সহজলভ্য গ্রন্থ ছিল না। এই অভাব পূরণের 
জন্য 'তাঁন ৯ বৎসর কঠোর পাঁরিশ্রম করে বঙ্গানু- 
বাদ সহ প্মৃতি সন্দভণ নামে একট মূল্যবান গ্রন্থ 
রচনা করেন। এ গ্রল্থের দুইটি খণ্ড মানত প্রকাশিত 
হয়োছল। রাঁচত অন্যান্য গ্রন্থ : পবধবা 'ববাহের 
চরম প্রাতিবাদ", 'মাঁণপুরেশচান্দ্রকা”, “আভনল্দন- 
মালা”, “ছাত্রীশক্ষকব্যবহার', 'ভগবত্যা বিপন্নাশন ও 
শান্তশতকস্তোব্রম্”, প্রবেদীয় তপর্ণাবাঁধ' প্রভৃতি। 
তানি কাঁলকাতা সংস্কৃত আ্সোসিয়েশন, আসাম 
সুরমা উপত্যকা সংস্কৃত বোর্ড ও ঢাকা সারস্বত 
সমাজের সদস্য ছিলেন। ১৯১৬ খ্ী, তান 'মহা- 
মহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। [১৩০] 

রাজনাথ 'বশ্বাদদ (১৮৮৫ -?) বানিয়াচঞ্গ-- 
শ্রীহট্র। 'বরজানাথ। বানিয়াচঞ্গ হাই স্কুলে কিছু 
লেখাপড়া শিথে কৈশোরেই বিশ্লবী অনুশীলন 
সামাতিতে যোগ দেন। প্রথম বশ্বঘদ্ধের সময় 
১৯১৮ খশ. সৈন্যাবভাগে যোগ দিয়ে যদ্ধশেষে 
প্রায় ১০ বছর সিঙ্গাপুর সামারক দপ্তরে করাণকের 
কাজ করেন। ১৯২৭/২৮ খুশ. চাকার ছেড়ে ৭.৭. 
১৯৩১ খে, ভূপর্যটন শুরু করেন। দ্বিতীয় 
[বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে পর্যটন বন্ধ রাখতে বাধ্য 
হন। পূর্ব ভূখন্ডের ত্রক্ষদেশ থেকে পর্যটন শুক 
করে জাপান, পশ্চিম এশিয়ার আফগ্গানিস্থান থেকে 
আরব এবং ইউর়োপেয় বিভিন্ন দেশ, নবীন তুরস্ক 
ও আমোরকা পর্যটন করেন। তাঁর রাঁচত উল্লেখ- 
যোগ্য গ্রজ্থ : “আজকের আমেরিকা”, 'বেদুইনের 

কোররা জরমণ', 'লালচান' প্রভাতি । 1৪,৬১1] 
ঝামদাথখ 'সিদ্যাপ্তপন্ানন,. অহাজহোপাধ্যায় 

(৯২৩৬ -১৩১৯২ ব.) পাশ্চমপাড় কোটালিপাড়া-- 



রামনারামপ 

ফারদপূর। রামকুমার ভট্টাচার্য । “আনন্দলাতিকা, 
নামক চম্পূকাব্য রচায়তা (পরশ, জয়ন্তী দেবশ 
সহযোগে)। কৃষফনাথ সার্বভৌম তাঁর পূর্বপুরুষ । 
রামনাথ স্বগ্রামে ব্যাকরণ ও সাহত্যপাঠ শেষ করে 
নবদ্বশপে নৈয়ায়িক শ্রীরাম শরোমাঁণর নিকট নব্য- 
ন্যায় অধ্যয়ন করেন। তাঁর অদ্ভুত মেধা ও স্মরণ- 
শান্ত ছল। আধকাংশ গ্রল্থই তাঁর কণ্ঠস্থ থাকত। 
সেজন্য অধ্যাপক ও অন্যান্য ছান্নরা তাঁকে "পথ, 
ব'লে সম্বোধন করতেন। ১০ বছর অধ্যয়ন করে 
1তনি ণসম্ধাল্তপণ্ডানন, উপাঁধ-ভূঁষত হন। 'শিক্ষা- 
শেষে তান 'িজ গ্রামে এসে টোল খোলেন এবং 
বরাবর কয়েকজন ছাত্রকে আহার ও বাসস্থান দিয়ে 
অধ্যাপনায় ব্যাপৃত থাকেন। সংসারে অভাব-অনটন 
থাকা সর্তেও তানি কখনও 'বিচাঁলিত হতেন না। 
একবার নবদ্বীপের "পাকা টোলে' অধ্যাপকের পদ 
শূন্য হলে তান পদপ্রার্থী হয়ে তৎকালীন শক্ষা- 
আধকর্তা ক্রাফট সাহেবের কাছে যান। কিন্তু এ 
পদ গ্রহণ করলে মাসিক বেতনও গ্রহণ করতে হবে, 
একথা শুনে বিদ্যাবক্রয়ে আপাঁন্ত জানিয়ে গৃহে 
ফিরে আসেন। 'বাঁবধ শাস্তের অধ্যাপনায় তান 
খ্যাতি অজর্ন করোছিলেন। তাঁর সময়ে নবদ্বীপ, 
বিক্রমপুর ও ভট্রপল্লশর মতই কোটালিপাড়া প্রাসদ্ধ 
বিদ্যাপধঠ হয়ে উঠোছল। তাঁর কৃতাঁবদ্য ছাত্রদের 
মধ্যে মহামহোপাধ্যায় পার্বতীচরণ তকতীর্থ, মূলা- 
জোড় কলেজের অধ্যক্ষ নাশকান্ত তকর্তীর্থ, 
সীতানাথ 'সিদ্ধান্তবাগশশ, মহামহোপাধ্যায় হরিদাস 
[সদ্ধান্তবাগীশ প্রভাত বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ১৮৯৭ 
খু. তান "মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। 
কোটালিপাড়া উনাঁশয়া গ্রামস্থ আর্ধীবিদ্যালয়ের 
তিনি প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং পাশ্চমপাড়স্থ “হারি- 
হর বিদ্যালয়” ও 'শুভসাঁধিনী সভা"র স্থায়শ সভা- 
পতি ছিলেন। কাঁলকাতায় মততযু। [১৩০,১৪৯] 

রামনারায়ণ (?- আগস্ট ১৭৬৩)। পিতা রাজা 
জানকশরাম নবাব আলশবর্দশর নায়েব-নাজিম ছিলেন 
পোটনায়)। ১৭৫৩ খুশী, পিতার মৃত্যুর পর 
রামনারায়ণ পতার পদে 'িষুন্ত হন। মশর- 
জাফরের রাজত্বকালে তানি ডেপুটি নবাবপদে স্থায়ী 
হন এবং নবাবের কাছ থেকে বহুমূল্য খেলাত 
পান। ১৭৫৯ - ৬০ খা. শাহজাদা আলম বাঙলা 
আক্লমণ করলে রামনারারণ স্বীয় সৈন্াদল নিয়ে 
যুষ্ধ করেন। বাদশাহ-সেনার কাছে পরাস্ত হয়ে 
তিনি সান্ধর প্রস্তাব পাঠান। পরে সমবেত বঙ্গীয় 
সেনাদলের সঙ্গে যুদ্ধে বাদশাহশ সেনাদল পরাদূত 
হয়। মীরকাশিম বাঙলার মসনদে বসে তাঁকে সমগ্ন 
বহার প্রদেশের 'হসাবপরর দাখিল করবার আদেশ 
দলে দুইজন ইংরেজ সেনাপাঁতর সহায়তার তিনি 

[ ৪৭৭ ] মামপ্রসম্ন বঙ্দ্যোপাধ্যায় 

নবাবের উৎপণড়ন থেকে সামায়ক রক্ষা পান। পরে 
মীরকাশমের নির্দেশে তাঁকে গঞ্গায় ডুবিয়ে মারা 
হয়। ফারসণ ভাষায় সুপাঁণ্ডত 'ছলেন। তাঁর রাঁচিত 
ফারসী ও উর্দু কাঁবতা পাওয়া ষায়। কবিত্ব শান্তর 
পরিচয়স্বরূপ তিনি 'মৌজুন উপাধি পান। [২] 

রামনারাম্মণ তকরত্ব (২৬.১২.১৮২২-১৮৮৬) 
হরিনাভি-চাঁষ্বশ পরগনা । রামধন 1শরোমাঁণ। 
রামনারায়ণ বাগুলা ভাষায় প্রথম 'বাধবদ্ধভাবে নাটক 
রচনা করে নাটকে রামনারায়ণ' নামে খ্যাত হন। 
কাঁলকাতা সংস্কৃত কলেজের পাঠ শেষ করে 'তাঁন 
'হন্দু মেত্রোপ্পালটান কলেজে প্রধান পাঁণ্ডতের পদে 
নিষুন্ত হন। দুই বংসর পর সংস্কৃত কলেজে যোগ- 
দান করেন। ২৭ বছর কাজ করার পর অবসর-গ্রহণ 
করে নিজ গ্রাম হরিনাঁভতে একাঁট চতুষ্পাঠী খুলে 
অধ্যাপনা শূরু করেন। নাটক-রচনায় তান [সদ্ধহস্ত 
ছিলেন এবং এজন্য দি বেঞ্গল 'ফিলহার্মোঁন 
আকাদেমি কর্তৃক 'কাব্যোপাধ্যায়' উপাধি-ভূঁষিত 
হন। 'পাতন্রতোপাখ্যান' ও বাংলা নাটক 'কুলশনকুল- 
সর্বস্ব' ৯১৮৫৪) রচনা করে পুরস্কৃত হন। রাঁচত 
অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নাটক : 'রত্াবলণী', 'বেণী- 
সংহার', 'অভিজ্ঞানশকুল্তল', 'রুক্সিণীহরণ', কংস- 
বধ", “নবনাটক' প্রভাঁত। তাছাড়া যেমন কর্ম 
তেমাঁন ফল", “উভয় সঞ্কট'” “ক্ষুদান' প্রভাত 
প্রহসনও রচনা করেন। সেকালের কলকাতার ধন 
ব্যান্তদের নিজস্ব রগগমণ্টে তাঁর নাটক ও প্রহসনাদি 
অভিনীত হত। [৩] 

রামানাধ গুপ্ত। দু. নিধ্বাব। 
রাম পাড়ই (:- ১৯৩০) জ্যোতশ্যাম--মোঁদিন?- 

পুর। আইন অমান্য আন্দোলনকালে লবণ সত্া- 
গ্রহে যোগদান করে পাঁলিসের গ্ালতে মৃত্যুবরণ 
করেন। 1৪২] 

রামপ্রপন্ন বন্দ্যোপাধ্যাক্স (২৯.৩.১২৭৮- ১৭,১, 
১৩৩৬ ব.) বিফৃপুর। সঞ্জাতজ্ঞ অনম্তলাল। তাঁর 
প্রথম সঙ্গীতশিক্ষা পিতার কাছে এবং পরে 
গোপালচন্দ্র চক্রবর্শর কাছে টপ্পা, নীলমাধব 
চক্রবর্তীর কাছে সেতার ও সুরবাহারে ঘল্মসঞ্গাত 
শেখেন। এছাড়া তৎকালখন বহু [বিশিষ্ট সঞ্গাতজ- 
দের কাছ থেকে তান তাঁদের সাঞ্গাীতিক জ্ঞান 
আত্মস্থ করতে সচেম্ট ছিলেন। বহুমুখাী সঙ্গাীত- 
প্রাতিভাসম্পল্ন রামপ্রসম্ ছিলেন একাধারে ধুপদশ 
এবং সেতার, সুরবাহার, এন্রাজ প্রভাতি যল্যের 
বাদক। কর্মজীবনে 'তাঁন প্রথমে বিফুপুর রাজ- 
বংশের এক শাখা কুচিয়াকোলের সভাগায়ক ছিলেন ; 
পরে নাড়াজোল রাজসভায় সঙ্গীতাচার্যরপে যোগ 
দেন। নাড়াজোলের মহারাজার মৃত্যুর পর তিনি 
বিফুপুরের শিতৃ-প্রীতিষ্ঠিত সঙ্গশত 'বিদ্যালয়টিকে 



পামপ্রপাদ জানা 

“অনন্ত সঙ্গত বিদ্যালয় নামাঞ্কিত করে সম্পূর্ণ 
নৃতনভাবে তার পরিচালনার দায়ত্ব গ্রহণ করেন। 
তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কণীর্ত বাংলা ভাষায় রাগ- 
সঙ্গীতের সুর-সংগ্রহের বিখ্যাত গ্রন্থ “সঙ্গীত 
মঞ্জরণ প্রণয়ন। বৈশাখ ১৩১৪ ব. গ্রন্থাঁট প্রথম 
প্রকাশিত হয়। তাঁর রাঁচিত অন্যান্য গ্রল্থ : 'মৃদঞ্গ 
দর্পণ", তবলা তরঙ্গা' ও এসরাজ তরঙ্গ” । “সঙ্গীত 
প্রকাশকা' পাল্কায় তাঁর [লাখত 'বাভন্ন গানের 
স্বরালাপ প্রকাশিত হয়। তান প্রাচীন 'হন্দী 
গশতগুলি সংগ্রহ করে তার যথাসাধ্য নির্ভুল স্বর- 
1লাঁপ রচনা করেন। 'হল্দী ভ্রেজভাষা) ও বাংলায় 
কয়েকটি গানও 'তাঁন লেখেন। প্রখ্যাত সঙ্গীতাঁবদ্ 
গোপেশবর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
গোকুলচন্দ্র নাগ, গৌরহারি কবিরাজ প্রভৃতি অনেকেই 
তাঁর কাছে সঙ্গত শিক্ষা করেন। তাঁর পূত্রদের 
(পরেশচন্দ্র, ভূপেশচন্দ্র, যোগেশচন্দ্র ও অশেষচন্দ্ু) 
সঞ্গীতাশিক্ষার গুরুও তান ছিলেন। 1৪,১৭১৫২] 

রামপ্রসাদ জানা (- ২২,৯.১৯৪২) ঘোল-- 

মোদনশপুর । 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে 
পুঁলসের গ্ীলতে আহত হয়ে এ 'দিনই মারা 
যান। [৪২] 

রামপ্রসাদ ' তকর্পন্গটানন (১৭০৯-১৮১৪) 

ইলছোবা-_ হুগলী । ভট্রাচার্যবংশীয় বাঁশবোঁড়য়া 
বিদ্যাসমাজের একজন বিখ্যাত নৈয়ায়ক। কাশী- 
বাসশ হয়ৌছলেন। ১৭৯১ খী, কাশীতে সংস্কৃত 
কলেজ প্রাতিষ্ঠিত হলে ৮২ বছর বয়স্ক রামপ্রসাদ 
সেখানে ন্যায়ের প্রথম অধ্যাপক 'নযুস্ত হন। ২২ 
বছর অধ্যাপনা করে এ্রাপ্রল ১৮১৩ খুশী. মাসিক 
&০ টাকা পেনসন ও একাঁটি পরোয়ানা পেয়ে তান 
৯০৩ বছর বয়সে অবসর-গ্রহণ করেন। তখন 'তাঁন 
সম্পূর্ণ অন্ধ, 'কিম্তু তাঁর পাঁশ্ডত্য ও কর্তব্যানষ্ঠা 
অটুট 'ছিল। ইলছোবায় এবং বাঁশবোঁড়য়ার চৌবাটিতে 
তাঁর স্থাপিত 'শিবমান্দর 'বদ্যমান আছে। [৯০] 

রামপ্রলসাদ সেন (আনু. ১৭২০ - ১৭৮১) হাল- 
শাহর--চাষ্বশ পরগনা । রামরাম। খ্যাতনামা শান্ত- 
সাধক, কাব ও গায়ক। বাল্যকালেই বাংলা, সংস্কৃত, 
ফারসী ও হিন্দী ভাষায় ব্যুৎপল্ন হন। পিতার 
মৃত্যুর পর সংসার চালানোর জন্য ১৭/১৮ বছর 

রচনা করে হিসাবের খাতায় খে রাখতেন। তাঁর 
মাঁনব সেই গশঈতের সন্ধান পেয়ে ৩০ টাকা মাঁসক 
বপভ্তর বাবস্থা করলে [তান সংসারাঁচ্তা থেকে 
মুন্ত হন ও জগ্ধবৎসাধনায় মনোনিবেশ করেন। মহা- 
মাজা কৃষচজ্দু রামপ্রসাদের ভান্তপর্ণ সঙ্গীত শুনে 

[5৭৮ ] রামন্রজ্ছষ তর্কতশঘ- 

তাঁকে ১০০ বঘা জাম দান করেন। অতান্ত স্বাধীন- 
চেতা ছ্বিলেন। তিনি নিজলেখার ভঁিতায় পালক- 
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বা অন্য কোনও ধনান্যের নাম করেন 
ধন। তাঁর রচিত সঙ্গীত 'রামপ্রসাদী সঙ্গীত" নামে 
পাঁরাঁচত। রামপ্রসাদী সুর বা গশীত-ভঞ্গী বাঙলার 
জনাপ্রয় লোকসঙ্গীত । তাঁনও পবদ্যাসৃল্দর, কাব্য 
রচনা করোছিলেন। 'কালশ কণর্তন' তাঁর একট ক্ষুদ্র 
রচনা । 'কাবরঞ্জন' উপাঁধ-প্রা্ত ছিলেন। [২,৩) 
৭,২০,২৫,২৬] 

রামপ্রাণ গ্প্ত (১৮৬৯ - ১৯২৭) কেদারপুর- 
ময়মনাসংহ । খ্যাতনামা এীতিহাসিক। ছান্রাবস্থাতেই 
কুচীবহার থেকে প্রকাশিত 'সুকথা' পাল্রকায় প্রবন্ধ 
িখতেন। বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে সাহত্য- 
চর্চায় ব্রতী হন এবং 'সাহত্য', "ভারতণ” “প্রবাসী, 
“আরাতি”, 'নবনূর" প্রভাতি পাত্রকায় বহু এীতিহাসিক 
প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রল্থ : 
প্রাচীন ভারত” 'মোগলবংশ” পরয়াজউসসালাতিন, 
“পাঠান রাজবৃত্ত'ঃ “ইসলাম কাঁহনী', “হজরত 
মহম্মদ”, প্রতমালা” প্রভাত। [২৬,২৬] 

রাম বস; (১৭৮৬ - ১৮২৮) শালাকয়া- হাওড়া । 
রাঁবলোচন। অল্পবয়স থেকেই 'তাঁন কাঁবতা রচনা 
করতেন। প্রথমে তান ভবানী বেনে, নীল ঠাকুর 

মতে বিরহের সর্বাষ্গীন সুপাঁরপাটি ভাববর্ণনায় 
তান. আদ্বতীয় এবং লহরা রচনাতেও 'সদ্ধহস্ত 
ছিলেন। [২,৩,২০,২৫১২৬,৩১] 

রামব্রক্ধ , মঅহামহোপাধ্যাক্স (১২৬২- 
১৩৪৪ ব.) ঘ্ঁড়যা- বীরভূম । রামনাথ বিদ্যার । 
রাঢ়শ শ্রেণণয় ব্রাহ্গণ। বাল্যকালে অভাবের জন্য 
পড়াশুনার সুযোগ পান নি। ১৬/১৭ বছর বয়সে 
শবশুরালয় বর্ধমান জেলার গিয়ে 
ভগবানচন্দ্র ন্যায়রত্নের নিকট সংস্কৃত পাঠ আরম্ভ 
করেন। সেখান থেকে এ জেলার বিজয় চতুস্পাঠশর 
অধ্যাপক আদ্যাচরণ ন্যায়রর়ের 'নকট কিছুকাল 
নব্যন্যায় অধায়ন করে কাশনীধামে যান। সেখানে 
খ্যাত পাণ্ডিত জয়নারায়ণ তকর্পণ্চাননের নিকট 
নব্যন্যায় পাঠ সম্পূর্ণ করে উপাঁধ পরণক্ষায় উত্তীর্ণ 
হন ও ণতর্কতশর্থ উপাধি লাভ করেন। তান 
সৃবন্তা 'ছিলেন। কাশখতে থাকা কালে নিজ ব্যয় 
গনর্বাহের জন্য কাঁশিমবান্ধারের মহারাণী হরসুন্দরণ 
দেবীকে 'নিতা ভাগবত পাঠ করে শোনাতেন। উপাধি 
লাভের পর ১২৮৪ ব. শনজ বাড়তে টোল স্থাপন 
করে ১৩৪২ 'ব. পর্যষ্তি অধ্যাপনাক়্ কত থাকেন! 

১৯২৮ খু, তান 'মহামহোপাধ্যাযয় উপাতৈ গান। 



বামনা সান্যাল 

এই উপাধি লাভের পর তাঁর চতুষ্পাঠীর নামকরণ 
হয় 'মহামহোপাধ্যায় চতুষ্পাঠী"। তান স্বগ্রামে 
[বিফৃমান্দির, শিবমান্দর প্রভাতি প্রতিজ্ঞা এবং চার বার 
গায়ত্রশ পুরশ্চরণ করেছেন। 'হারনাম প্রচারণী 
সভা'র কেল্দুবজ্বস্থ) বহুকাল সভাপাত ছিলেন। 
কাশীধামে মৃত্যু । [১৩০] 

রামন্তক্ষ সান্যাল (১৮৫৬০ - ১৯৩.১০,১৯০৮) 

মহুলা-মৃর্শিদাবাদ। বৈদ্যনাথ। মাতুলালয় লাল- 
গোলায় জল্ম। বহরমপুর কলেজ থেকে এন্ট্রান্স 
পাশ করে কাঁলকাতা মোঁডক্যাল কলেজে ভার্ত 
হন। তন বছর পড়ার পর প্রধানত আঁর্থক কারণে 
ডাস্তার হতে পারেন নি। কিন্তু এখানে পড়ার সময়ে 
উদ্ভদ্বজ্ঞান ও জাবাবজ্ঞান পাঠে তাঁর ভাঁবষ্যং 
জীবনের পথ নিরধারত হয়। পশুপাখিদের জীবন 
তাঁর অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে ওঠে । ছাঁটিতে গিয়ে 
বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন। ক্রমে বিখ্যাত ডী্ভদ- 
বদ স্যার জর্জ বেনেটের সঙ্গে পাঁরচত হন। 
১৮৭৫ খপ, কাঁলকাতায় 'চঁড়য়াখানা 'নর্মাণের 
প্রস্তাব গৃহীত হলে রামব্রক্ষকে পাঁরদর্শক পদে 
নিযুন্ত করে তাঁর ওপর পাঁরকল্পনা ও নির্মাণভার 
দেওয়া হয়। ১৮৯০ খী. 'চাঁড়য়াখানার 'নর্মাণ- 
কাজ শেষ হয়। ব্যান্তগত আভজ্ঞতা ও অধশত 
বিদ্যার সাহায্যে রামব্রক্ম একক প্রচেম্টায় এই পশহ- 
শালা গড়ে তোলেন। ক্রমে পৃঁথবাীর জাবাবিজ্ঞানী 
মহলে তাঁর নাম পারাচত হয়। ১৮৯৮ খী. ইউ- 
রোপে অন্যীন্ঠত আন্তর্জাতিক জাবাঁবজ্ঞানী সম্মে- 
নে তিনি ভারতের প্রাতানাধরূপে যোগ দেন। 
তাঁর খ্যাতির সঙ্গে পদোন্নাতও ঘটে । তাঁনই কাঁল- 
কাতা পশুশ্মলার প্রথম তত্বাবধায়ক। তাঁর রাঁচত 
শ্াল্থ +1519965120276 06 ড/110 41211071915 1 
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2001৬, প্রভাতি বিশ্বাবখ্যাত বিজ্ঞান-বিষয়ক 
শপাত্রকায় বিশেষ সমাদর লাভ করে। 27005 %10 

9081৩ (1896) সাধারণের জন্য শলাখত ঠঁশব- 

কক্ষ, ভারতীয় যাদ্ঘরসহ) বাঙলার প্রাকৃতিক 
সম্পদ ও জীবজগৎ সম্পকিতি একখানি তথ্যপূর্ণ 
পুস্তক । তাছাড়া ণবজ্ঞানপাঠ” নামে একটি পাঠ্য- 
পুস্তকও রচনা করেছিলেন। [১৮,১৪৬] 

রামভদ্রু ন্যায়ালঙ্কার (১৭শ শতাব্দী) কুশদহ-_ 
চব্বিশ পরগনা । বিখ্যাত নৈয়ায়ক। কুশদহ. বা কুশ- 
ক্বীপ পরগনায় তিনাঁট প্রধান পাঁণ্ডত-স্থান ছিল-_ 

মাঁটকুমড়া, গৈপুর ও খাঁটুরা। তান মাটিকুমড়ার 
পযাতটুপ্ড-বংশশয় ছিলেন। খাঁটুরার পাঁণ্ডতদের 
মধ্যে রামরুদ্ু ন্যারবাচস্পাতি ও গৌরমাঁণ ন্যায়া- 
লক্কাহয়ুর নাম [বিশেষ উল্লেখযোগ্য । রামভদ্ু নদয়ার 

[৪৭৯ ] রামমোছন রায় 

নৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্ঘের সমকালীন ছিলেন। 
তখন তাঁদের নামে জনশ্রুতি ছিল 'নদের গদা, 
কুশদহের, ভা । [৯০] 

রামভদ্ু সারবভোম (১৬শ শতাব্দী) নবদ্বশপ। 
তাঁর অভ্যুদয়কাল ১৫২৫ -৭৫ খু, মধ্যে নিণণ 
করা যায়। গবগত শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত এই 

লাভ করেন 'নি। তাঁর চারজন প্রধান ছান্র--মথুরা- 
নাথ তরকবাগীশ, জগদীশ তকালজ্কার, গৌরণকান্ত 
সার্বভৌম ও কাশশীনবাসী 'জগদগুরু' জয়রাম 
ন্যায়পণ্চানন নৈয়ায়ক সম্প্রদায়ের চাঁরাট স্তম্ভ- 
স্বরূপ ছিলেন । মথুরানাথের পিতা জগদ-গুরত শ্রীরাম 
তরকালঙ্কার এবং গদাধর-গুরু জগদগুরু হারি- 
রাম তর্কবাগণীশও সম্ভবত রামভদ্রের ছাত্র ছিলেন। 

'শব্দনিত্যতাবাদ', “সুবর্ণ তৈজসত্ববাদ', 'পদার্থতর্ত্ব- 
1ববেচনপ্রকাশ”, পঁসদ্ধান্তরহস্য' 'নঞ-বাদটশকা, 
প্রভীতি। [৯০] 

রামমাথিক্য 'বিদ্যাল্কার (?- ২৬.৩.৯৮৪৬) 
কলসকাঠি--বারশাল। শঙ্কর তরকবাগণশের ছা । 
তাঁর সতীর্থ বাক্লার কৃষ্ণানন্দ সার্বভৌমের সাফল্যে 
দেশত্যাগী হয়ে রামমাপিক্য কাশশপুরের রতন রায়ের 
আশ্রয়ে ও কলিকাতায় এসে যশম্বী হয়োছলেন। 
তানি মৃত্যুকালে কাঁলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সহ- 
কারণ সম্পাদক ছিলেন। শোনা যায়, কঞ্কানন্দ উত্তর- 
বাদরূপে এবং রামমাঁণক্য পূর্বপক্ষবাদরূপে 
সেকালে প্রাসদ্ধি লাভ করোছলেন। [৯০] 

রামমোহন কাঁৰরাজ। বহরমপুর--মুর্শিদাবাদ। 
আয়ুবেদীয় 'চাকৎসা-ব্যবসায়ী। বদ্যাবনোদ' 
উপাঁধিপ্রা্ত 'ছিলেন। 'প্রত্ক্ষফলদায়কা,, 'ক্পীরোগ 
গাকংসা” “শশুচিকৎসা' (৯৮৭৩) প্রভৃতি গ্রম্থের 
রচায়তা। [89] 

রামমোহন চক্রবতশ। িফুপুর-নিবাসী রাম- 
মোহন মৃদঞ্গবাদ্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করে 
যশস্বী হন। তিনি বিফৃপুর রাজসভার সঙ্গাঁত- 
অধ্যাপক ওস্তাদ পণরবক্সের শিষ্য ছিলেন। ৫৩] 

রামমোহন ন্যায়বাগণশ। কোম্পানীর আমলে 
বাংলা গদাসাহিত্যের ক্রমোল্নাতির যুগে তিনি শঙ্করা- 
চায়ের 'মোহম্গরোর শদ্যানুবাদ এবং 'শিহতন 
'মশ্রের শান্তি শতকের পদ্যানুবাদ করেছেন। পদ্য 
রচনায় সুদক্ষ ও সৃপশ্ডিত ছিলেন । [২] 

রাজমোহন রায় (১৭৭২ - ২৭.৯.১৮৩৩) রাধা" 
নগর--হুগলশ। রামকাল্ত। প্রশিতামহ- কৃফকাজ্ত 
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বন্দ্যোপাধ্যায় কফরুখশিয়ারের আমলে বাঙলার সুবে- 
দারের আমিন ছিলেন। সেই সনে তাঁদের 'রায়' 
পদবীর ব্যবহার । রামমোহন পাটনায় আরবী এবং 
কাশগতে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। জীবনের প্রথম 
১৪ বছর রাধানগরেই কাটান। স্বগ্রামের নিকটবতশী 
পালপাড়া গ্রামের নল্দকুমার বিদ্যালঙ্কার বা হাঁর- 
হরানল্দ তীর্থস্রামী কৈশোরেই রামমোহনের মনে 
আধ্যাত্মিক চিন্তার বীজ রোপণ করেন। ১৫ বছর 
বয়সে গৃহত্যাগ করে কয়েক বছর, তাঁর নিজের 
ভাষায় "পাঁথবশর সুদূর প্রদেশগুলিতে, পার্বত্য ও 
সমতলভূমিতে' পর্যটন করেন। ১৭৯১ খ্ডী, তাঁর 
পতা লাঞ্গুলপাড়া গ্রামে এসে বাস করতে থাকেন। 
এই দময়ে রামমোহন ও তাঁর ভ্রাতারা পিতার 
বিস্তৃত জামদারী দেখাশুনা করতেন। ১৭৯৬ খএ, 
তান পৈতৃক ও অন্যান্য সূত্রে কিছু জমি, বাগান 
ও কাঁলকাতাস্থ জোড়াসাঁকোর বাঁড়র মালিকানা 
লাভ করেন। বৈষাঁয়ক কাজে তান কাঁলকাতা, বর্ধ- 
মান ও লাঙ্গুলপাড়ায় 'বাঁভন্ব সময়ে অবস্থান 
করতেন। ১২.৭,১৭৯৯ খত, তান দুইটি বড় 
তালুক কেনেন। পরের বছর ভাগ্যাবপর্যয়ে তাঁর 
প্পিতা হগলশর দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ হন। কিছু 
পরে জোম্ঠন্রাতা জগমোহন অনুরূপ কারণে মোঁদনী- 
পুর জেলে আটক থাকেন। একমান্র রামমোহনই 
এই 'বিপর্যক্ন এড়াতে পেরেছিলেন। ১৯৮০১ খ্যা. 
কাঁলকাতায় 'সাঁভাঁলয়ান জন ডিগৃবার সঙ্গে তিনি 
পরিচিত হন। সম্ভবত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও 
সদর দেওয়ান আদালতের সঙ্গেও তিনি কোন- 
ভাবে জাঁড়ত 'ছিলেন। এসময়ে তাঁর কোম্পানীর 
কাগজ কেনাবেচার ব্যবসায় ছিল। ৭.৩.১৮০৩ খপ. 
থেকে দুই মাস কালেক্টর উড্ফোর্ডের দেওয়ানরূপে 
যশোহরে কাজ করেন। এই সময়ে পিতার মততযু হয় 
ও শ্রাম্ধাদ নিয়ে গোলযোগের ফলে অন্ম্ঠিত 
তিনটি শ্রাম্ধের একটি রামমোহন কলিকাতায় করেন। 
পাঁরবারের অন্যান্যদের দু্গাশত হলেও রামমোহন 
সম্পন্ন ছিলেন ও তাল্ক কেনেন (১৮০৩)। ফিছ_- 
দন পর মার্শদাবাদ যান এবং এখানেই তাঁর 
একেশ্বরবাদ-ীবষয়ে প্রথম রচনা আরবী ও ফারসঈ 
ভাষায় 'তুহ্ফাৎ উল মুবাহহদ্দশন প্রকাশিত হয় 
আনু. ১৮০৩/৪)। "সাভাঁলয়ান 'ড়গৃবার দেও- 
ম্লান বা খাস কর্মচাঁরর্ণপে কাজ করার সময়ে 
(১৮০৫ - ১৪) বিষয়কর্মে ঘথেষ্ট উন্নাতি করেন। 
ইংরেজের অধশনে চাকার করলেও আত্মসম্মান বজায় 
রাখার জন্য স্যার ফ্রেডাঁরক হ্যাঁমলটনের সঞ্চে 
সঙ্ঘর্ষ হয় এবং ভীয় বিরুদ্ধে লর্ড মল্টোর কাছে 
আভিযোশগ করেন (১৯২.৪.১৮০৯)। এই আভিযোগ- 
শততিই তাঁর প্রথম ইংয়েজশ রচনা বলা যায়। ১৮১৪ 
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খুশ. থেকে কাঁলকাতার় বসবাস শুরু করেন এব, 
চৌরঞ্গী ও মানিকতলায় গ্রহ ক্রয় করেন। মানক. 
তলার বাঁড়তে রামমোহন শবাঁশষ্ট ধনী লোকে 
মতই থাকতেন। সেকালের ধনীদের প্রথামত জোব্ব: 
ও চাপকান তাঁর পোশাক ছিল। পান, ভোজন ও 
বন্ধু ইত্যাদির কারণে গোঁড়া 1হন্দরা তাঁকে ববন 
সচ্দেহ করতেন ; অবশ্য রামমোহন ভ্রুক্ষেপ করতেন 
না। তাঁর গৃহে দেশী-বিদেশী বাঁশম্ট ব্যান্তদের 
যাতায়াত ছিল। সম্ভবত বৈষাঁয়ক কারণে মাতা 
তাঁরণধদেবশর সঙ্গে - রামমোহনের সম্পর্ক কিট 
হয়। সংসারে বাঁতশ্রদ্থ হয়ে তাঁরণীদেবী পুরী 
চলে যান এবং দুই বছর দাঁরদ্রু রমণীর মত জগন্নাথ 
মান্দর ঝাঁট 'দিয়ে বৈষবের বাঞ্ছিত মত্যুবরণ করেন 
(২১.৪.১৮২২)। তাঁর প্রথম জীবনের শিক্ষক হাঁর- 
হরানন্দের কাছে ৫১৮১২) রামমোহন গভশীরভাবে 
হিন্দুশাস্ত ও দর্শনের পাঠ গ্রহণ করেন। কেউ 
কেউ অনুমান করেন, সমসামায়ক সঙ্গীতাঁশল্পী 
কালণ ধমর্জার সঙ্গে কোনক্রমে পাঁরিচিত হয়ে একে- 
*বরবাদ সম্বন্ধে তান প্রভাবত হন। কাঁলকাতায় 
স্থায়ী বাসিন্দা হয়েই তাঁর জ্ঞান ও বশবাসমত 
ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, বাংলাভাষা ও সা'হত্যের উন্মাতি- 
বিধানে সচেম্ট হন। তাঁর একেন্বরবাদশ ধর্মমত- 
প্রচারে প্রথম কাজ হল, অনবাদ ও ভাব্যসহ বেদান্ত- 
সূত্র ও তৎসমর্থক উপাঁনষদূঙ্গুলি প্রকাশ করা 
(১৮১৫ - ১৯)। বাংলা ভাষায় বেদান্তের 'তাঁনই 
প্রথম ভাব্যকার। এই সঙ্গে একেশবর উপাসনার পথ 

দেখাতে “আত্মীয় সভা” প্রীতিষ্তা করেন (১৮১৫), 
এই সভাকেই পরে 'তাঁন ব্রাক্মসমাজ' নাম ও রূপ 
দেন (১৮২৮)। তান নিজ অনাদত গ্রষ্থ নিজ 
ব্যয়ে প্রকাশ করে বিতরণ করেন। বন্তব্য ছিল, 
শৃহন্দুধর্মে নিরাকার ব্রন্ষোপাসনাই প্রকৃষ্ট । অপ 
ধদনেই তাঁকে কেন্দ্রে করে 'বাঁশস্ট ও বিদ্বান শহর- 
বাঁসগণ সমবেত হন। রক্ষণশশল হিম্দ্গণ তাঁর 
প্রবল শু হয়ে ওঠেন। মূল বাইবেলের পুরাতন 
অংশ পাঠ করার জন্য তানি 'হব্রু ভাষা 'শিখে- 
ছিলেন। রামমোহন বাইবেলের শিক্ষা সম্বন্ধে 
বলেন-__খুখষ্ট-জীবনের অলোকিক কাহিনী নয়, 
অবতারবাদ নয়, তাঁর উপদেশই বাইবেলের 7ঁকৃত 
িশিক্ষা। ফজে পাদ-রীগণও তাঁর বিরোধিতা আরম্ভ 
করেন। এই বাদানুবাদের ফলে [বিপুল-কলেবর গ্রল্থ 
প্রকাশিত হয়। উইলিয়ম আযাডাম নামে একজন 

গ্ৰাচ্গানক্যাল শ্যাগাঁজিন ব্রাহ্মণ সেবাধ ১৮২১) 
ধাংলায় প্দন্বাদ কৌমসুদস' (১৮২১) ও ফারসী 
ভাষায় 'মীরাং-উল-আখ্বার' ১৮২২)। সরাদপত্রেক 



রামমেছেন সবাক 

স্বাধশীনতাহরণের প্রাতবাদে ১৮২৩ খুখ. ফারসঈ 
পা্রকা বন্ধ করে দেন। আত্মীয়সভায় বেদাঁদ শাস্ত্র 
পাঠ, ব্যাখ্যা ও ব্রহ্মসঙ্গীত হত। ১৮২১ খী. ইউ- 
[নটারিয়ান কামাট নামে আর একাঁচি ধর্মসভা 
স্থাপন করেন। ২০.৮.১৮২৮ খর, দবারকানাথ 
ঠাকুর প্রভাতি 'বাঁশম্ট ব্যান্তদের সহযোগিতায় 
'ব্রাহ্মপসমাজ' স্থাপন করেন। ২৩.৯,.১৮৩০ খু, 

সমাজের নবাঁনার্মতি ভবনে উপাসনা হয়। প্রথম 

বাগীশ। রামমোহনের নির্দেশ ছিল এই গৃহে জাতি, 
ধর্ম ও সামাঁজক পদ 'নার্বশেষে সকলের প্রার্থনার 
আঁধকার থাকবে । তাঁর সময়ে হিন্দু, মুসলমান, 
খী্টান, ইহুদী--সব সম্প্রদায়ের লোক এখানে 
উপাসনা করতেন। রামমোহন সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে 
আইনের জন্য চেম্টা করেন। 'হন্দু শাস্দের প্রমাণ 
দাঁখল করে দেখান যে শাস্তে সহমরণের নিদেশ 
নেই। ৪,৯২.১৮২৯ খী, লর্ড বোন্টিঙ্ক সতশদাহ 
বাধ-বাহর্ভৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার 
[বরুদ্ধে রক্ষণশশল হিন্দুরা 'নজেদের সংগাঁঠিত 
করার জন্য ধর্মসভা (১৭.১.১৮৩০) প্রাতিষ্ঠা করেন। 
সংস্কৃত, ফারসী ও ইংরেজী শিক্ষার মধ্যে তিনি 
ইংরেজীকেই উপযুন্ত মনে করেন। অবশ্য তাঁর 
মতে গাঁণত, পদার্থাবদ্যা, রসায়ন ও শাররাবদ্যা 
শেখার জন্য ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজন। এই মত 
প্রকাশের আগে আংলো-হন্দু স্কুল নিজ ব্যয়ে 
স্থাপন করেন (১১.১২.১৮২৩)। রাজনোতিক মতে 
[তিনি আন্তজশাতিকতাবাদশী 'ছলেন। ইউরোপ ও 
আমেরিকার রাজনশীতির খবর রাখতেন। 

সৈন্য কর্তৃক নেপল্স্ পুনর্দখলের সংবাদে লেখেন 
০] 00115145706 ০9052 01 69190111215 25 

[৮ 0৮৮75 0170 (17911 917910199 25 01015. 

11761015510 1106119 2100 [19105 01 ৫651১০- 

(1512 122 178৮61 ০9০1 0110 176৬61 ৮৮111] 06, 

₹11011721515 51005501”1 স্পেনের শোষণ থেকে 

দক্ষিণ আমোরকার উপাঁনবেশগুঁলর মুক্তির সংবাদে 
তান স্বগৃহ আলোক-সজ্জিত করেন ও বহ: বন্ধুকে 
[নিমল্্ণ করে আপ্াঁয়ত করেন (সেপ্টেম্বর ১৮২৩)। 
এখানে প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 40887 1 0০ 6৩ 
105591751010 10 1116 90061117806 [0 5110৬ 

01762001755 ৬/170170৬61 016% 2165 0 100/6৬61 

01000101760160 0% 10051650, 71011210101 121)- 

28985 ? স্রাল্সে ১৮৩০ খুশী, জুলাই বিপ্লবের 
সংবাদে উৎফল্ল হন। এদেশে জরা প্রথা প্রবর্তনে 
ও উত্তরাধিকার আইন-সংক্তান্ত আন্দোলনগৃঁলিতে 
সক্রিয় 'ছিলেন। তিনি রাজা উপাধি সহ 'দিল্লশর 
বাদশাহের দূত হিসাবে ইংল্যাণ্ডের রাজার 'নকট 

[৪৮১ ] রামরর মখোশাধ্যায় 

প্রেরিত হন। বিলাতযাত্রায় সঙ্ঞী হন পালিত পত্র 
রাজারাম, রামরত্ব মুখোপাধায়, রামহরি দাস ও 
তত্য শেখ্ বকৃস্। ৮.৪.১৮৩১ খুশ, লিভারপূল 
বন্দরে অবতরণ করা মাত্রই বিপুলভাবে সংবা্ধত 
হন এবং পালশমেন্টে বৈদোশক দৃতগণের আসনে 
বসবার আধকার পান। মোগল সম্রাটের 'নার্দন্ট 
কাজ সফল করেন। স্বদেশে ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থার 
উন্নাতর চেষ্টায় কিছুটা সাফল্য লাভ করেন। ১৮৩২ 
খএীম্টাব্দের শেষের দিকে তান প্যারিস যান এবং 
ফরাসী সম্রাট লুই 'ফাঁলপ কর্তৃক সংবার্ধত হন। 
ইংল্যান্ডে ফিরে ব্রিস্টল শহরে বাস করেন। সেখানে 
আট দিনের জবরে তাঁর মৃত্যু হয়। হিন্দু ব্রাহ্মণের 
উপবশত আমৃত্যু তাঁর অঙ্গে ছিল । খুশল্টান সমাধ- 
স্থলে তাঁর দেহ যাতে সমাহত না করা হয় তার 
জন্য অনুরোধ করোছিলেন। ফলে প্রথমে তাঁকে 
একটি নিজন স্থানে সমাহিত করা হয়। ১০ বছর 
পর দবারকানাথ ঠাকুর বিলাত গিয়ে 'আরনস ডেল' 
নামক জাযগায় তাঁকে সমাধ দিয়ে একটি মান্দর 
শনর্মাণ করে দেন। রাজা রামমোহনের পাণ্ডিত্য 
এবং দৌহক শান্ত ও সৌন্দর্য অসাধারণ ছিল। তাঁর 
পূর্বে বাংলা ভাষায় কাঁবতা ও গদ্য রাঁচত হলেও, 
প্রকৃত অর্থে রামমোহনকে বাংলা গদোর জনক বলা 

হয়। প্রায় ৩০ বাংলা গ্রন্থের তিনি রচয়িতা । তাঁর 
রচিত ব্রিহ্গসঙ্গবীত”, “গৌড়ীয় ব্যাকরণ' প্রভাতি 
শবখ্যাত। ৩৯টি ইংবেজশ রচনার মধ্যে একাঁটি আত্ম- 
জীবনীমৃূলক পাুাস্তকা আছে। অন্যান্যগএলর 
বেশীর ভাগই শাস্তের অনুবাদ । এগুলির কিছু 
লণ্ডনে ও অন্যগুঁল কাঁলকাতা থেকে প্রকাঁশত। 
সঞ্গীতজ্ঞ কাল মীজার কাছে সংগত বিষয়ে 
জ্রানলাভ করার পর বাংলায় প্রুপদ রচনা ও ক'লি- 

কাতা সমাজে এই গানের প্রচলনে সাহায্য তাঁর 
অনাতম কৃতিত্ব । [৩,৭,৮,২৫,২৬,২৮,১০৬] 

রামরঞ্জন চৌধুরী (-১১.১১০১৯৭০) 
মুর্শিদাবাদ । জেলার সমস্ত শ্রেণীর মানুষের ভিন 
প্রয় ছিলেন। ১৯৪৭ খুশী, দেশাবভাগের পর 
হাজার হাজার বাস্তুহারার ভূমিসংস্থান করে ভরণ- 
পোষণের দাঁয়ত্ব নেন এবং শেষজশবনে ভূদানষজ্জে 
অংশ নেন। তাঁর প্রাতিষ্ঠিত কলোনশ এখন 'বলরাদ- 
পুর বাস্তুহারা কলোনশ' নামে খ্যাত। বহরমপুর 
[িউনাসিপ্যালাটি, জেলাবোর্ড প্রভাতি বহু প্রাতি- 
ঘ্ঠানের সঙ্জো যুক্ত ছিলেন। [১৬] 

রামরর মুখোপাধ্যায়, শেম্ভূচন্্র) রায়বাছাদুর। 
তিনি রাজা বামমোহনের সঙ্গে বিলাত যান (১৯, 
১১.১৮৩০)। নিজেকে রামমোহনের ইপ্ডিয়ান 
প্রাইভেট সেক্লেটারী” বলতেন । বড়লাট বেস্ট্ক 
তাঁকে কৃপার চক্ষে দেখতেন । ১৮৩৫ খু. মার্শিদা- 



রামরাম বস, 

বাদের ডেপুটি কালেক্টর হন। হুদা ঈশানপুর খাস- 
মহল তাঁর তত্বাবধানে ছিল। ১১৪৪ খুব, অলস ও 
কর্তব্যকর্মে অজ্ঞ এই অপরাধে চাকরি যায়। '“রায়- 
বাহাদুর, উপাঁধপ্রাপ্ত ছিলেন। 1৬৪] 

রামরাম বস; (১৭৫৭ - ৭.৮,১৮১৩) ছুচুড়া-- 

হুগলশ। বাংলা গদ্যের এই আদ লেখক সম্ভবত 
চাব্বশ পরগনার নিমতায় লেখাপড়া শেখেন। পরে 
মশনারীদের মুন্শীর কাজ ও ফোর্ট উহীলয়ম 
কলেজে পাণ্ডতের কাজ করেন। মিশনারী জন 
টমাসের কাছে প্রথম তাঁর সম্বন্ধে জানা যায়। 
৮.৩.১৭৮৭ খী, তান মশনারীদের বাংলা 
শেখানোর কাজ নেন। ১৭৯৩ খা, উইলিয়ম কেরী 
কাঁলকাতায় এলে রামরাম এবার কেরীর মুন্শী 
নিষযুন্ত হন। এর আগেই 'িতনি 'খ2ীম্টস্তব' রচনা 
করেন। ১৫.৬.১৭৯৫ খ্যী. কেরী মালদহ মদনা- 
বাট নীলকুঠির তত্তাবধায়ক নিষ্যস্ত হলে [তিনিও 
সঙ্গে যান। ১৮০০ খ শ্রীরামপুরে ব্যাপাটস্ট 
মিশন মুদ্রাযল্্ স্থাপন ও বাংলা বিদ্যালয় খোলার 
উদ্যোগে এই বছরেরই জুন মাসে তাঁকে নিয়োগ 
করা হয়। 'গস্পেল মেসেঞ্জার গ্রন্থটি তান বাংলায় 
“হরকরা' নামে কবিতায় অনুবাদ করেন। পরে এটি 
ইংরেজী, গাঁড়য়া ও শহন্দীতেও অন্দত হয়। 
এরপর *'জ্ঞানোদয়' কাঁবতাগ্রল্ লেখেন। ১৮০২ 
খু, দুইাঁট খএীষ্টসঙ্গত অনুবাদ ও ১৮০৩ 
খযী. “খস্টাববরণামৃতং নামে কাঁবতায় খ্ঢীম্টচারত 
রচনা করেন। ১৮০১ খা. ফোর্ট উইালয়ম কলেজে 
সহকারশ পাণ্ডতের চাকার নেন। এখানেই 'রাজা 
প্রতাপাঁদত্য চাঁরন্র' নামে গ্রল্থ রচনা করেন। ১৮০১ 
খী. জুলাই মাসে এটি মুদ্রিত হয়। বাংলা অক্ষরে 
বাঙালী রাঁচত এটিই প্রথম মাদদুত মৌলক গ্রন্থ । 
১৮০২ খ্ডী, পলাঁপমালা, গ্রল্থ রচনা করেন। 
বাংলা ও ফারসীতে যথেষ্ট জ্ঞান 'ছিল এবং কাজ 
চলার মত ইংরেজী জানতেন। কেরীর বাংলা বাই- 
বেলের পরিমার্জনা করোছিলেন। রামরাম বসু ও 
রাজা রামমোহনের মধ্যে পারচয় ছিল। [২,৩,১৬, 
৫২৬২৮] 

রামরূপ ঠাকুর। ১৯শ শতাব্দীর পূর্ববঙ্গবাসন 
একজন খ্যাতনামা কাবয়াল। [২] 

রামলোচন ঘোষ (১৭৯০-মার ১৮৬৬) 

বৈরাগাদ-_ঢাকা। ইংরেজ শিক্ষা করে পাটনা জজ- 
কোটের সেরেস্তাদার নিষূন্ত হন ও পরে কাঁলিকাতা 
সদর বোর্ড অফ রোভাঁনিউর সেরেস্তাদারের পদ পান। 
১৮৪১ খু. সরকার কর্তৃক কৃষনগরের প্রধান সদর 
আমানের পদে 'নষুন্ত হন। দেশে ইংরেজী শিক্ষা- 
দবস্তারে তাঁর অনলস চেস্টা ও আর্ক দান উল্লেখ- 
যোগ্য। ৯৮৪১ খুখ. ঢাকা কলেজ ও ১৮৪৫ খপ. 

[৪৮২ ] রামশত্কর ভষ্ট্রাচাঘ 

কৃষনগর কলেজ প্রাতিষ্ঠায় তাঁর সক্রিয় সহষোঁিতা 
1ছল। গভর্নর কর্তৃক কৃফনগর লোক্যাল কাঁমাঁট? 
সভ্য নির্বাচিত হন। নদীয়ায় স্রীশিক্ষা-প্রসাবে 
অগ্রণী ছিলেন। শিক্ষাবস্তারকল্পে কৃষফনগরে 
“পাবালক লাইব্রেরী স্থাপন করেন। বাংলা ভাষা৭ 
মাধ্যমে সাহত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষাদানের পক্ষপাত”: 
ছিলেন। ঢাকায় দেশীয় ভাষার পাঠশালা প্রাতচ্চার 
জন্য ১ হাজার টাকা দান করতে চাইলেও কাউীন্সল 
অফ এডুকেশনের সম্মাতি পান 'নি। ১৮৩৬ খুসি, 
স্থাঁপত বঞ্গভাবা প্রকাশিকা সভার অন্যতম প্রাতি- 
আাতা-সভ্য ছিলেন। তাঁরই উৎসাহে এই সভা প্রথম 
রাজনৌতক আলোচনা-স্থল হয়ে ওঠে। স্বনামধন্য 
মনোমোহন ও লালমোহন তাঁর দুই পাত্র। 1৮,৬৪1] 

রামলোচন দাস পৌষ ১১৯৮ - ৪.১০.১২৭৪ 
ব.) তেরাঁখ- ময়মনসিংহ । কৃষণকান্ত। বাংলা, সংস্কৃত 
ও ফারসী ভাষায় বিশেষ ব্যৎপাঁন্ত ছিল। এছাড়া 
প্রতিমাগঠন, চিন্রবিদ্যা ও তারপাশা শল্পও তান 
শক্ষা করেছিলেন। বরাকপুরের মূন্শী ও 
[দনাজপুর আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন। প্রেম- 
লহর”, “সঙ্গীতরসোত্তর", “সঞ্গীতামৃতাসিক্ধ", 
্রক্ষবৈবতপদরাণ”  পেদ্যান্বাদ), 'কাঁজ্কপুরাণ' 
পেদ্যানুবাদ) প্রভৃতি গ্রন্থের রচাঁয়তা। সঙ্গঈত- 
রচনা, বিদ্যানুরাগ ও পাশ্ডিত্যের জন্য দিনাজপুরে 
সুপাঁরাঁচিত গছিলেন। 18] 

রামশঙ্কর তর্কপণ্গানন (১২০৫ - ১২৭৪ ব.)। 
চন্দ্রনারায়ণের ছান্র রামশঞ্কর কাশীর একজন প্রধান 
নৈয়ায়ক ছিলেন। সোনারপুরায় তাঁর চতুষ্পাঠী 
ছিল। নেপালের রাজকুমার “মহলা সাহেব' 
ডেপেন্দ্রনারায়ণ বিক্রমসাহ) তাঁর মন্শিষ্য 'ছিলেন। 
তারি শ্রাতুষ্পুত্র ও ছান্র আনন্দচন্দ্র িদ্যারত্ন একজন 
“দলপাঁতি' ছিলেন। 1৯০] 

রামশজ্কর ভষ্টীচার্য আনু. ১৭৬১ - ১৮৫৩) 
বিষফপুর। গদাধর। তাঁর সাধনার ফলেই বিফুপূর 
তথা বাঙলার ধ্রুপদ গানের চ্চা শুরু হয়। তাঁর 
নেতৃত্বে ও শিষ্যধারায় অনুঙ্ঠত এই স্বতল্ম ধারার 
ধূপদ "বফুপুরী চালের ধ্রপদ' নামে পারাঁচত। 
1তাঁনই প্রথম বাংলায় ধ্রুপদ গান রচনা করেন। 
কোন কোন মহলের মতে বাংলা প্রুপদ গানের প্রথম 
রচয়িতা রাজা রামমোহন । কিন্তু ১৩/১৪ বছরের 
বয়ঃকনিষ্ঠ রাজা রামমোহনের পক্ষে রামশঙ্করের 
আগে গীত রচনা বোধ হয় সম্ভব ছিল না। রাম- 
শঙ্কর আমৃত্যু বিফুপুরেই কাটান। তাঁর জাবদ্দশায় 
কোন গান মুদ্রিত হয় নি। বতর্মানে রমেশ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় শবফৃপুর' গ্রদ্ধে কয়েকটি গান স্কলন 
করেন। পু্দ্বয় রামকেশব ও রমাপাত এবং দশীন- 
বন্ধ; গোস্বামী, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যাযু, ক্ষের- 



রামশরণ পাল 

মোহন গোস্বামণ প্রমুখ তাঁর শিষ্য ছিলেন। তাঁর 
বাংলা প্রুপদ গান রচনার ফলেই এদেশে বাংলার 
মাধ্যমে মার্গসঞ্গণীতের পরিচয় সহজতর হয়। তাঁর 
[শষ্য-প্রশিষ্যগণও প্রপদ গান রচনায় গুরুর আদর্শ 
অনুসরণ করে প্রাসিদ্ধ হন। স্বজ্পকালের জন্য যদু- 
ভট্ট তাঁর সঞ্গলাভ করোছিলেন। শোনা যায়, 'তাঁন 
[কিশোর বয়সে সংস্কৃত চর্চা করতেন। কোন পাশ্চমী 
গুরুর গান শুনে [তানি পড়া ছেড়ে সঙ্গীতচর্চা 
শুরু করেন এবং বিষ্ুপুররাজের সাহায্যে উত্ত 
গুরুর শিক্ষায় সঙ্গীতে পারদর্শী হন। বিষফুপুর 
সঙ্গীত ঘরানা তানসেনের উত্তরপুরুষ-সৃম্ট বলা 
হত, 'কন্তু বর্তমানে কোন কোন পাঁণ্ডত রাম- 
শঙ্করকেই এই ঘরানার আদ বলেন। তান িষু- 
পুররাজ চৈতন্যাঁসংহের সভাগায়ক 1হসাবে ভূমি 
লাভ করেন। ৯২ বছরের জীবনে একে একে পাঁচ 
পুন্রের মৃত্যুশোক পেয়েও সঙ্গতসাধনা করেছেন। 
মৃত্যুকালেও মৃদস্বরে স্বরাঁচত গান গেয়েছেন। 
রাজসভায় ও স্বগৃহে সঞ্গতানুষ্ঠান ছাড়াও একটি 
বাংসারক অনুষ্ঠান করতেন। এই অনুষ্ঠান বর্ত 
মানেও চাল আছে। এইই বোধ হয় বার্ধক 
সঞ্গীতানজ্ঠানের সর্বপ্রাচীন সংস্থা । [১০৬] 

রামশরণ পাল (১৮শ শতাব্দী)। কর্তাভজা- 
সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আউলচাঁদ পূর্ণচন্দ্রের শিষ্য। 
গুরুর মৃত্যুর পর ১৭৬৯ - ৭০) সম্প্রদায়ের ভাঙন 
শুরু হলে প্রধান দলের তান কর্তা হন। তাঁর 
পরে বংশানক্রমে রামদুলাল ও ঈশ্বরচন্দ্র কর্তা হন। 
আউলচাঁদকে তাঁরা আঁদগুরু ব'লে পূজা করেন। 
নদীয়া জেলার ঘোষপাড়া গ্রামে তাঁদের পঁঠ আছে। 
স্থানাঁট 'িত্যধাম নামেও পাঁরাঁচিত। কর্তাভজা-সম্প্র- 
দায়ে সাধনা ও উপাসনার ক্ষেত্রে জাতাবিচার নেই; 
স্ত্ী-পুরূষ ভেদ নেই । বাউলের মত অধ্যাত্ম সঙ্গত 
তাঁদের সাধনার 'বাশিম্ট অগ্গ। [৩,২৫,২৬] 

রামসর্বচ্বৰ 'বদ্যাভূুষণ। মেক্্রেপালটান ইনৃ- 
'স্টাটউশনের অধ্যাপক ও পটলডাগ্গা দ্রোনং স্কুলের 
পণ্ডিত 'ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষক। কজ্প- 
লাঁতকা” পোক্ষক, ১২৭৫ ব.) ও 'প্রাতাবম্ব' 
(মাসিক, ১২৮২ ব.) পান্রকার সম্পাদক 'ছিলেন। 
“"আশমানের নক্সা" (১৮৬৮) গ্রন্থের রচাঁয়তা। 18] 

রামাই পাঁণ্ডত। তিনি একটি 'শুন্যপুরাণ' গ্রল্থ 
রচনা' করেন। এটি বৌদ্ধপ্রভাব কালের পদ্যগদ্যময় 
বাংলা গ্রল্থ। তাঁর পূর্বে কোন বাঙালী লেখক 
গদ্য রচনার প্রয়াস করেছিলেন কিনা জানা যায় না। 
গ্র্থাট হাজার বছরেরও আগে রচিত ব'লে অনুমান 
করা হয়। 1২] 

রামানল্দ গোঁসাই । কুচবিহার “সন্ন্যাসী-বিদ্রোহেশ্র 
নায়ক। ৯৭৬৬ খুশী, দিনহাটা নামক স্থানে তাঁর 

[৪8৮৩ ] রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 

নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহ বাহিনীর সঙ্গে লে. মারসনের 
বাঁহনীর এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। 'িদ্রোহশদের সৈন্য- 
সংখ্যা ইংরেজবাহনীর তুলনায় অল্প ও তাদের 
অস্তশস্বও নিকৃষ্ট ছিল। তাই সম্মুখ যুদ্ধে প্রবল 

শত্রুকে পরাজিত করা অসম্ভব বুঝে রামানন্দ 
গোরলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করেন। এই 
যুদ্ধে মারসনের বাহিনী সম্পূর্ণ পরাজত ও ছন্র- 
ভঙ্গ হয়। [৫৬] 

রামানল্দ চট্টোপাধ্যায় (২৯.৫,১৮৬৫ - ৩০,৯, 
১৯৪৩) পাঠকপাড়া-_বাঁকুড়া। শ্রীনাথ। খ্যাতনামা 
সাংবাঁদক ও শিক্ষাবদ। বাঁকুড়া স্কুল থেকে ১৮৮৩ 
থু. এন্ট্রাল্স, ১৮৮৫ খুখ. সেন্ট জোভয়ার্স কলেজ 
থেকে এফ.এ., ১৮৮৮ খ্ী, 'সাঁটি কলেজ থেকে 
বি.এ. এবং ১৮৯০ খ্যী, ইংরেজীতে অনার্স সহ 
এম.এ. পাশ করেন। প্রতি পরীক্ষাতেই বিশেষ 
কাতত্ব দেখান ও বৃস্তিলাভ করেন। বাঁকুড়া স্কুলেই 
তিনি ব্রাহ্ম 'শক্ষকদের সান্ধ্য লাভ করেছিলেন। 
১৮৮৯ খএস. শ্রাঙ্গধর্মে দশীক্ষত হন। তান ১৮৯৩ - 
৯৫ খু, সিাঁটি কলেজ, ১৮৯১৫ - ১৯০৫ খপ, 
এলাহাবাদ কায়স্থ পাঠশালা, ১৯২৯ - ২৫ খুখ, 
[বিশবভারতন প্রভৃতির অধ্যাপক এবং অধাক্ষ 'ছলেন। 
এম.এ. পরাক্ষার পর তান ধর্মীসম্ধ্ পতিকার 
সম্পাদনা করেন। ১৮৯২ খু, 'পাস৭, পাত্রকা 
প্রকাশিত হলে তিনি সম্পাদক 'নিযুন্ত হন এবং 
এ সময়েই 'িনজস্ব ব্রেইল প্রথার উদ্ভাবন করেন। 
১৮৯৫ খীী, জগদীশচন্দ্র বসুর সাহায্যে শিশু 
পান্রকা “মুকুল' প্রাতিষ্ঠায় সমর্থ হন। শিবনাথ শাস্ত্রী 
এ পান্রকার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৯৭ খএস. তান 
প্রদীপ" পাত্রকার সম্পাদক হন। এলাহাবাদ প্রবাস- 
কালে ১৯০১ খু. বিখ্যাত মাঁসক প্রবাস? পান্িকা 
প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। ১৯০৭ খএখ. প্রকাশ 
করেন ইংরেজী মাসিক পাঁত্রকা "মডার্ন 'রাঁভিউ'। 
১৯১০ খ, ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সম্পাদক এবং 
১৯২২ খর. সাধারণ ব্রাহ্গসমাজের সভাপাঁত হন। 
১৯২৬ খু, লীগ্গ অফ নেশন্স্ কর্তৃক আমাল্পিত 
হয়ে ইউরোপ যান। ১৯২৭ খু, শবশাল ভারত" 
দহন্দশ পাত্রকা প্রকাশ করেন। ১৯২৩ খ্ী, ও 
১৯৩১ খখ, এলাহাবাদে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য 
সম্মেলনের মূল সভাপাঁত, এলাহাবাদ 'বি*ব- 
বিদ্যালয়ের ফেলো এবং সেকেন্ডারণ এডুকেশন 
ণরফর্ম কাঁমাটির সদস্য 'ছিলেন। সাংবাঁদক [হসাবে 
দনভগক, (নিরপেক্ষ এবং দূঢ়ুচেতা 'ছিলেন। সাংবা- 
ণদকতার এই গুণের জন্য সরকারের কাছে তাঁকে 
বহুবার জারমানা দিতে হয়েছে । সমসামাঁয়ক রাঙ্জ- 
নৌতিক নেতাগণ এবং রবীন্দ্রনাথ, আচার্য যদুনাথ 
সরকার প্রমুখ প্রায়ই নিজেদের করণীয় সম্পর্কে 



রামানল্দ নন্দশ 

তাঁর পরামর্শ নিতেন। প্রাতি ইংরেজী বা বাংলা 
মাসের ৯লা তারিখ পীন্রকা প্রকাশের পদ্ধাত এবং 
ভারতীয় পদ্ধাত অনুসারে অঙ্কিত চিন্তরকলার প্রকাশ 
তিনিই প্রথম প্রচলন করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
সম্পর্কে তান ১৮৯১ খুশী, একটি গ্রল্থ রচনা 
করেন। [৩,৪১৫,৭১১৭,২৬,২৬] 

রামানন্দ নন্দী (১১৮০ ব.-?) রাহদতা-_ 
চব্বিশ পরগনা । আনন্দচন্দ্ু। প্রথমে 'নতাই দাসের 
কবি-দলের গতরচয়িতা হন। ৪/৫& বছর 'নিতাইয়ের 
দলে থাকবার পর নীলু ঠাকুর, ভবানী বেনে 
প্রীতির দলে যান এবং শেষে নিজেই দল গঠন 
করেন। [২৫] 

রামানন্দ ন্যায়বাগশশ। জপনসা--ফারদপূর। 
কথকতা করতেন । 'গরুড়ের দর্পচর্ণ” ও “সত্যভামা, 
গ্রন্থের রচাঁয়তা। 18] 

রামানন্দ বস; (2-১৫৩৪)। 'পিতা--ভবানন্দ। 
উাঁড়ষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রের প্রধান কর্মচারী ও বিদ্যা- 
নগরের শাসনকর্তা 'ছিলেন। তাঁর ভীন্তমত্তার পাঁর- 
চয় পেয়ে শ্লীচৈতন্যদেব তাঁর সত্গে সাক্ষাৎ করেন। 
'জগন্বাথবল্লভ' নাটক ও 'পদ্যাবলণ' গ্রন্থের রচয়িতা । 
ধরায় রামানন্দ' নামেও তান পাঁরাঁচত। [8] 

রামানন্দ ভারতশী, স্বামশ। দ্র. রামকুমার বিদ্যারতব। 
রাম; খাঁ। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম চাকৃমা- 

বিদ্রোহের (১৭৭৬ - ৭৭) নায়ক। চাক্মা-দলপাঁত 

জাতিকে একন্রিত করে প্রথমে কার্পাস-কর দেওয়া 
বন্ধ করেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ইজারাদারদের 
বড় বড় ঘাঁট ধ্বংস করে দেন। ইংরেজ বাহন 
কৌশলে এই বিদ্রোহ দমন করে। [৬] 

রামেন্দ্রসুন্দর 'ভ্রবেদী (২০.৮.১৮৬৪ - ৬.৬, 
১৯১৯) জেমোকাঁন্দ- মুর্শিদাবাদ । গোবিন্দসুন্দর | 
কান্দি ইংরেজী স্কুল থেকে ১৮৮১ খটী. এন্ট্রা্স 
পরীক্ষায় প্রথম স্থান আধকার করে বাত্ত পান। 
৯৮৮৬ খু. প্রেসিডেল্গপী কলেজ থেকে বি.এ. 
পরাক্ষায় বিজ্ঞানে অনার্সসহ প্রথম স্থান, ১৮৮৭ 
খ্ী. এম.এ. পরণক্ষায় বিজ্ঞানশাস্তে সুবর্ণপদক 
ও পুরস্কারসহ প্রথম স্থান এবং ১৮৮৮ খুশি, 
পদার্থাবদ্যা ও রসায়নশাস্দ্ে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্ত 
লাভ করেন। পরবত দুই বছর প্রোসডেল্সী 
কলেজ লেবরেটরীতে বিনা বেতনে বিদ্যাচ্চা করে 
শেষে আইন ক্লাশে যোগ দেন, কিন্তু ভাল না 
লাগায় শিক্ষা অসমাপ্ত রাখেন। ১৮১৯২ খুখ. রিপন 
কলেজে পদার্খাবজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্ের অধ্যাপক 
ও ৪.৬.৯৯০৩ খু, ৬ মাসের জন্য অস্থায়ী 
অধাক্ষ এবং শেষে স্থায়ী অধাক্ষ হন। শৈশব 
থেকেই বাংলা সাঁহতোর প্রাতি আকর্ষণ 'ছিল। 

[88৪ ] রামেশ্বর চক্তবতশ 

১২৯১ ব. 'নবজীবন' পান্রকায় "মহাশান্ত' নাচ, 
প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে সাহত্যচ্চা শুরু করেন 
পরবর্তী কালে 'সাধনা”, “ভারত, প্রভাতি পহ- 
পান্রকায়ও িলখতেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ছি 
তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র । 'বাভন্ন সময়ে পাঁরষদের 
শবাভন্ন দায়িত্বশীল পদে আধাম্ঠত থেকে পাঁরষদেব 
উন্নাতসাধন করেন। ১৩২০ ব. কাঁলকাতা টাউন 
হলে অনুম্ঠিত 'বঙ্গণয়-সাহত্য-সাম্মলনে'র স্তন 
আঁধিবেশনে বিজ্ঞান শাখার সভাপাঁতি হন। 'বিশব- 
বিদ্যালয়ের উপদেশকর্পে বাংলায় প্রবন্ধ পাঠ করতে 
চাইলে 'িশ্বাবদ্যালয় অনুমাঁত না দেওয়ায় প্রবন্ধ- 
পাঠ প্রত্যাখ্যান করেন। শেষে ভাইস-চ্যান্সেলর স্যার 
দেবপ্রসাদ তাঁকে বাংলায় প্রবন্ধ পাঠের অনুমাঁত 
দেন। জাতিভেদপ্রথা-বিরোধী এবং উগ্র স্বদেশ- 
প্রেমী ছিলেন । 1হন্দু-মুসলমানের এঁক্যের উদ্দেশ্যে 
'বঞ্গলক্ষনীর ব্রতকথা' গ্রন্থ রচনা করেন। এই 
গ্রন্থেরই একটি কাঁবতায় আছে--'বাংলার মাঁট 
বাংলার জল/বাংলার হাওয়া বাংলার ফল...১। তাঁর 

রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৪টির মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য প্রুকৃতি'১ পজজ্ঞাসা”, 'কর্ম-কথা' 
ধবচিন্র-প্রসঙ্গ” 'নানাকথা' ও 'জগৎ-কথা”। তাঁর বেদ- 
চর্চার ফল এতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ এবং 'যজ্ঞকথা' 
গ্র্থ। এছাড়াও কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। 
তার মধ্যে 4৯105 100 টব200191 121011059012179" 

বিখ্যাত। অপ্রকাশিত রচনাবলশর সংখ্যাও প্রচুর। 
তাঁর সম্বন্ধে ড. 'শাশিরকুমার মৈন্রের উীন্তি-_ 
“..মেটেরলিঙ্ককে বাদ দয়া আধুনিক রোম্যান্টিক 
সাঁহত্য যেরুপ হয়, গেরার্ড হাউস্টমানকে ছাড়িয়া 
চ২5211501০ 07979 যেরূপ দাঁড়ায়, বাংলা সাহত্যের 

বৈজ্ঞানিক ও দার্শানক বিভাগে এবং কতক পাঁর- 
মাণে ইতিহাস-বভাগে, রামেন্দ্রবাবুকে বাদ দলেও 
ঠিক সেইরৃপ হয়....। সরেশচন্দ্রু সমাজপাঁত 
বলেন--ামেন্দ্রসূন্দর বাংলা দেশের অপেক্ষাকৃত 
নির্জন কর্মক্ষেত্র বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যকে 

সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আম তোমাকে সাদর 

আঁভনন্দন কাঁরতোছ।” বাংলা সাহত্যজগতে 
'সাহত্য পাঁরবদে'র গুরবত্ব, মূলত রামেন্দ্রসুন্দরের 
আত্মত্যাগের জন্যই প্রাতষ্ঠিত। ১৯০৫ খপ. বঙ্গ- 
ভঙ্গ উপলক্ষে তাঁর প্রস্তাবে বাঙলাদেশে অরম্ধন 
পালিত হয়। [৩১৭,২০,২৫,২৬,২৮] 

রামে*বর চক্রবতশী, ভষ্টীচার্য আনু. ১৬৬৭ - 
১৯৭৪৮) যদুপুর মেদিনপৃর। লক্ষণ 'বেণী- 
সংহার' নাটক রচাঁয়িতা বিখ্যাত ভ্টনান্রায়ণের বংশ- 
ধর এবং শিবকণর্তন "শশবায়নের কাবা তাঁর প্রথম 



রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যাস 

রচনা 'সত্যনারায়ণ পাঁচালী” সেত্যপনরের পাঁচাল+ঃ) 
বাঙালীর আত পপ্রয় ধর্মপুস্তক। যৌবনে তান 
কর্ণগড়ের রাজা রামাঁসংহের সভাসদ ও পুরাণ- 
পাঠক ছিলেন। পরে রাজা রামাসংহের পত্র রাজা 
হলে তিনি সভাকাবির সম্মান লাভ করেন। এই 
সময়ে তাঁর শশবায়ন' গ্রন্থরচনা শেষ হয় ১৭১১)। 
তাছাড়া তাঁর রচিত মহাভারতের শাণ্তিপর্ধের এক- 
খানি পাঁথ সম্প্রীতি পাওয়া গিয়েছে। তিনি রাজ- 
বংশের প্রীতম্ঠিত মহামায়া ও অভয়ার মান্দিরের 
পূজার তাল্ত্রক ব্রাহ্মণের নিকট দীক্ষা নিয়ে 'সাদ্ধ- 
লড করেন। এজন্য 'সাধক-কাব' নামেও তান 
আখ্যাত ছিলেন । তাঁর মতত্যাঁদবস বৈশাখী পাার্ণিমায় 
আজও দুপুর গ্রামের প্রান্তদেশে একটি বউগাছের 
তলায় অকষ্টপ্রহরব্যাপন হারনাম সংকর্তন হয়। [৩] 

রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (৮.২.১৯২৫- ২১.১১. 
১৯৪৬) বাঘড়া-ঢাকা। শৈলেন্দ্রমোহন। ১৯৪২ 

খু, “ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। 
ব্রাটশ শাসনের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ ছান্রসমাজ আজাদ 
[হন্দ ফৌজের ম্ান্তর দাবিতে কাঁলকাতায় যে 
শোভাষান্রা বার করে তাতে অংশগ্রহণ কালে রামে*বর 
পাঁলসের গাঁলতে মারা যান। 1১০,৪২7 

রামেশবর বেরা (১৮৯৭ - ২৯.৯.১১১৪ ২) িয়া- 
খাঁল-মোদনধপুর | ক্ষেত্রমোহন। রামে*বর 'ভারত- 
ছাড়” আন্দোলনে যোগদান করেন এবং শঙ্করারা 
প্লীজ পুলিস স্টেশন আক্রমণ কালে সামারক প্রহরীর 
গলিতে আহত হয়ে এ দিনই মারা যান। [৪২] 

রায়দ;লভ বা মহারাজ দুলভরাম সোম (?- 
১৭৭০) '্পিতা-মহারাজ জানকঈরাম। আঁল- 
বশী খাঁর প্রধান বিশবস্ত কমচারী ও প্রিয় মল্তী 
ছিলেন। রায়দুরলভ উপযৃত্ত পিতার তত্বাবধানে 
অশ্প বয়সেই তৎকালীন রাজনোতিক ব্যাপারে আঁভজ্ঞ 
হয়োছলেন। পিতার মৃত্যুর পর তান খালসা 
ও দেওয়ান-ই-তনের কাজে স্থাঁয়ভাবে সবোচ্চ 
পদে নিয়োজত হন। বাঙলার মসনদ ভাঙাগড়ার 
কাজে তাঁর অনেকখানি ক্ষমতা ছিল । মহারাজ নন্দ- 

কুমার প্রথমে তাঁর সহকারী বা খালসার পেশকার 
ছিলেন। ১৯৭৬৫ খু. নবাব নজমুউদ্দৌলা বার্ধক 

রেজা খাঁ, রায়দুরলভ ও জগৎশেঠের উপর সম্পূর্ণ 
রাজ্যভার ছেড়ে দেন। ইংরেজ পক্ষও তাঁদের শাসনে 
সন্তুষ্ট ছিলেন। ১৭৬৮ খশ. তাঁদের বার্ধক বেতন 
নির্ধারিত হলে 'তান বার্ধক ২ লক্ষ টাকা পান। 
১৭৭০ খুশী. পর্যন্ত নায়েব-নাজিম ছিলেন। অজ্ঞাত 
ও অখ্যাত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। [২,৩] 

রায়শেখর। পড়ান বর্ধমান। তিনি শ্রীখণ্ডের 
রঘুনন্দন গোস্বামীর শিষ্য ও নরহার সরকারের 

[৪8৮৫৬ ] রাসাঁবহারণ থোখ 

ভ্রাতুষ্পদন্ত্ ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, তাঁর প্রকৃত 
নাম শশিশেখর, কেউ বলেন--চন্দ্রশেখর। ডন 
প্রাসদ্ধ পদকর্তা গোবিন্দদাসের পরবতশ একজন 
কাব। 'পদকজ্পতর্' গ্রল্ে শেখরযূস্ত সব রকম 
ভাঁণতায় ১৭৯টি পদ আছে। তান অস্টকালণয় 
নিত্যলীলার পদ রচনা করেছেন। বৈষফব সমাজে 
তাঁর দণ্ডাত্মকা পদগ্দাঁল জনাপ্রয় হয়োছল। সুকুমার 
সেন মনে করেন, গগোপালবিজয়' কাব্যের রচায়তা 
দৈবকীনন্দন সিংহ ও রায়শেখর একই ব্যান্ত। 
[২,৩,২০] 

রাসাঁবহারশ ঘোষ, স্যার (২৩.১২.১৮৪৫ - ২৮. 
২.১৯২১) তোরকোনা- বর্ধমান । জগদ্বন্ধু। বাঁকুড়া 
হাই স্কুল থেকে ১৮৬০ খপ. এপ্ট্রান্স, কালকাতা 
প্রেসডেল্সপী কলেজ থেকে ১৮৬৫ খু, বি.এ. 
১৮৬৬ খর, প্রথম ভারতীয় 'হসাবে ইংরেজীতে 
প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ এম.এ. এবং ১৮৬৭ খওখ, 
স্বর্ণপদকসহ আইন পাশ করে বহরমপুর কলেজে 
কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। ১৮৭ ২ খুন. কাঁলকাতা 
হাইকোর্টে ওকালাত শুরু করেন এবং অজ্পাঁদনে 
খ্যাতনামা ব্যবহারজশীবির্পে প্রাতচ্ঠিত হন। ১৮৭১ 
খুশী, 17109170019 17 [0৬ পরশক্ষা পাশ করেন। 

সার আশুতোষ এবং ড. রাজেন্দ্প্রসাদ তাঁর সহ- 
কারী হিসাবে কাজ করেছেন। ১৮৭৫ খ;স, কাঁল- 
কাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের ঠাকুর আইন অধ্যাপক হয়ে 
[.9৬/ 01 17101129806 17 171012 সম্বম্ধে যেসব 

মূল্যবান বন্তৃতা দিয়েছিলেন সেগঁলি একত্রে মদত 
হয়ে *1০7(2885 আইন সম্বন্ধে প্রামাণা গ্রন্থর্পে 
স্বীকৃত হয়েছে। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইটালা প্রভাতি 
দেশ ভ্রমণ করেছেন। ১৮৮৪ খা, শড-এল.।, 
১৮১৯৬ খঈ, পস.আই.ই., ২৫.৬-১৯০৯ খে, 
শস.এস আই., এবং ৩.৬.১৯১৫ খ. 'নাইট' 
উপাধি পান। দেশশয় শিল্পের উন্নাতিকজ্পে কাঁল- 
কাতার কাছে একটি ম্যাচ ফ্যাক্টরী স্থাপন করেন। 
যাদবপুর জাতীয় বিশবাবিদ্যালয়ের অনাতম প্রাতি- 
গ্ঠাতা এবং প্রাতষ্ঠার সময় থেকে মৃত্যুকাল পন্তি 
(১৯০৬ - ২১) তার সভাপাঁতি ছিলেন। এ প্রাত- 
যানের কাঁরগরশ "বিদ্যা সম্প্রসারণের জন্য এক- 
কালপন ১২ লক্ষ টাকা দান করেন। কজিকাতা বিশ্ব” 
বিদ্যালয়েও বহু লক্ষ টাকা এবং দেশ ও সমাজ- 
হিতকর কাজে মূুন্তহস্তে দান করেছেন। তান 
১৮১৯১ খুখ. বড়লাটের শাসন 'পাঁরষদের সভাপাঁত 
এবং ১৯০৭ খ্খ, সরাটে ও ১৯০৮ খী, মাদ্রাজে 
অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্লেস আঁধবেশনে সভাপাতি 
হায়েছিলেন। দেওয়ান কারীবাধ আইন প্রণয়নে 
(১৯০৮) 'বিবশেষ সাহায্য করেন। বঙ্গাভঙগোর 
িরোধশ 'ছিলেন। [৩,৭,২৫,২৬ 



রাসাঁবহারশ বসু 

রাসাঁবহারী বস; (২৫.৫.১৯৮৮৫ -জানুয়ারী 
১৯৪৬) সুবলদহ--বর্ধমান। 'বনোদাবহারী । পিতা 
চন্দননগরে বাস করতেন। মর্টন স্কুলে ও ডুপ্লে 
কলেজে কিছু্দন পড়াশুনা করেন। চন্দননগরে 
অধ্যাপক চারু রায়ের প্রভাবে কানাই দত্ত, শ্রীশ 
ঘোষ, মাত রায় প্রমুখ যে বাশস্ট দল গড়ে তোলেন 
তার সঙ্গে এবং মুরারপুকুর বাগানে বারীন 
ঘোষের নেতৃত্বে গড়ে-তোলা সংগঠিত গুপ্ত দলের 
সঙ্গে তিনি যস্ত ছিলেন। ১৯০৮ খু. আলীপুর 
বোমা যড়যল্ম মামলার ব্যাপারে তল্লাশী চালাবার সময় 
তাঁর লেখা দুইটি চিঠি পাীলসের হাতে পড়ায় 
[তান গ্রেপ্তার হন কিন্তু পরে মস্ত পান। পুলসের 
নজর এড়াতে দেরাদ্দনে যান এবং সেখানে ফরেস্ট 
রিসার্চ ইনৃস্টাটউটে হেডক্লাকের কাজে যোগ দেন। 
ক্রমে তান দেশাঁবদেশে [বিপ্লবীদের সঙ্গে পাঁর- 
চিত হয়ে গোপনে গোপনে বাগলায়, যাত্তপ্রদেশে ও 
পাঞ্জাবে বৈগ্লাঁবিক প্রাতষ্ঠান গড়ে তুলতে থাকেন। 
এই কাজের সঙ্গীদের মধ্যে আমীরচাঁদ, দশননাথ 
চট্টোপাধ্যায়, অবোধাঁবহারী ও বালমুকুন্দের নাম 
উল্লেখযোগ্য । ১৯১৫ খ. মহাযুদ্ধের সযোগে [তিনি 
সভায় সভায় বন্তৃতা 'দয়ে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ 
করতে থাকেন। অন্যাদকে এইসময়েই তাঁর সঙ্গীরা 
সৈন্যদের মধ্যেও বিপ্লব প্রচার করেন। এরপর নানা 
যড়যন্তের সঙ্গে লিপ্ত সন্দেহে সরকার তাঁকে 
গ্রেপ্তারের জন্য বহু টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। 
১৯১৪ খ্ডঢী. কাশীতে শচশন্দ্রনাথ সান্যালের সঙ্গে 
মিলিত হয়ে বেনারস সামাতি পুনগরণঠত করে 
য্তপ্রদেশে বৈপ্লবিক সংগঠনের বিস্তার ও উত্তর 

যান। গ্রেস্তার এড়াতে লাহোর থেকে কাশ এবং কাশশ 
থেকে কাঁলকাতা আসেন। কিন্তু লাহোর যড়ষল্ম 
মামলায় নাম প্রকাশ হওয়ায় 'তাঁন রবীন্দ্রনাথের 
আত্মীয় পরিচয়ে পি. আর. ঠাকুর ছদ্মনামে জাপানে 
পালিয়ে শিয়ে সেখানে "টোিও-ইপ্ডিয়ান-লশগ' 
প্রীতষ্ঠা করেন। জাপান থেকে ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রাম চাঁলয়ে যান। ১৯৪১ খুশ. ডিসেম্বর মাসে 

পেণ্ডেজ্স লীগ অফ ঈস্ট এশিয়া” গঠন করেন। পরে 
সহভাষচন্দ্র বস জাপানে গেলে তান সুভাষচন্দ্রের 
হাতে আজাদ 'হন্দ সঙ্ঘের নেতৃত্ব তুলে দেন। 
মহাবিপ্লবশ বাসাঁবহারপর মৃত্যু হয় জাপানে। 
[৭,১০,৫৪,৯২] 

ছিন্ন ঠাকুর (২৪.৮.১ ২৭৫ - ৬.১১. 
৯১৩৫৪ ব.) ময়নাডাল--বখরভূম। অটলাবহারণ। 

[৪8৮৬ ] রাসমীণ 

বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তন-গায়ক। তাঁর কীর্তন 
শিক্ষার আঁদগুরু ছিলেন সহধাকৃ মত্ত ঠাকুর। 
পরে তান বৈফবচরণ ব্রজবাসীর কাছে ও কয়েকবার 
বৃন্দাবনে 'গয়ে পাঁণ্ডিত বাবাজণ প্রভাীতর কাছে 
সঞ্গীতশিক্ষা করে দক্ষতা লাভ করেন। [২৭] 

রাপাঁবহারশ মুখোপাধ্যায় (১৮২৫ - ১৮১৯৪) 
তারপাশা- বিক্রমপুর । অল্প বয়সে পিতামাতার মৃত্যু 
হলে জনৈক 'নকট-আত্মীয়ের কাছে প্রাতপালত 
হতে থাকেন। 'তাঁন কুলীনবংশসম্ভূত 'ছিলেন। 
এই সুযোগ নিয়ে আত্মীয়াট অর্থের জন্য রাস- 
িহারীকে আট বার 'ববাহ দেন। এই' ব্যাপারে 
রাসাবহারীর মনে ভয়ানক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। 
তান কয়েকবছর ময়মনাসংহের জামদারের তহশশিল- 
দারের কাজ করেন। পণপ্রথা, বহ্াববাহ, কৌলশনা- 
প্রথা প্রভৃতি বিষয়ের কুফল আলোচনা করে “বল্লাল- 
সংশোধন?” নামে গ্রন্থ রচনা করেন। লর্ড নর্থব্লুক 
ঢাকায় এলে 'তাঁন এইসবের বিরুদ্ধে তাঁর অনু- 
মোদন লাভে সমর্থ হন। পূর্ববঙ্গে এই আন্দোলন 
পাঁরচালনার জন্য তান ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও 
রেভা. জেমৃস্ লঙ-এর সমর্থন পান। নিজ পূ্র- 
কন্যাকে তান অকুলীনস্থ সমাজে 'ববাহ 'দয়ে- 
ছিলেন। [৮] 

রাসাবহারশ সেন, আদ;বাবয (১৮৯০ - ৩০.৫. 
১৯৬৮) 'দিল্লশী। ডা. হেমচন্দ্র। "দিল্লীর বাঙালশ 
সমাজে আদুবাবূ নামে পাঁরাঁচত ছিলেন । চাঁদনীচকের 
খ্যাতনামা ওষধ-ব্যবসায়ী। কাশ্মীরী গেটের স্কুল 
স্থাপন, আলাম্পক কাঁমাট, খেলাধূলা প্রভাতির 
উৎসাহী উদ্যোস্তা। তাঁর চেম্টাতেই মৃক-বাঁধরদের 
বিদ্যালয় লেডি নয়েস্ স্কুল স্থাঁপত হয়। রাজ- 
নীতিতে আযান বেশান্তের অনুগামী 'ছিলেন এবং 
কংগ্রেসের সঙ্গে যাস্ত ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের চেস্টায় 
১৯২৩ খন. অমৃতসর কংগ্রেসে বেঞ্গল ক্যাম্পের 
তত্বাবধানের ভার নিয়ৌোছলেন। চিত্তরঞ্জন, লালা 
লাজপত প্রভৃতির সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ 'ছিল। 
১৯২৫ খ্যা. রাজনীতি ত্যাগের পর থেকে বহ্ বছর 
প্রবাসী বঙ্গ সাহত্য সম্মেলন ও অন্যান্য ধরনের 
সাহিত্য চর্টায় অংশগ্রহণ করেন। রামকৃ্ণ-বিবেকা- 
নন্দের ভন্ত ছিলেন । 'দল্লশ রামকৃষ্ণ মিশন প্রাতম্ঠায় 
তাঁর অবদান আছে। [১৭] 

রাসমাঁণ (-৩১,১,১৯৪৬) বাহেরাতাল-_ 
ময়মনাসংহ। হাজং এলাকায় কৃষক-বঘ্রোহ দমন- 
কারী 'মীলটারীদের হাত থেকে কৃষকবধৃ সর- 
স্বতণকে বাঁচাতে গিয়ে তান দায়ের আঘাতে এক- 
জন সৈন্যের দেহ মাথা থেকে 'বাচ্ছি্ করে দেন। 
পরে অন্য এক সৈন্যের গুঁলতে বন্ধা রাসমাঁণ * 
'ীনহত হন। [১২৮] 



রাসমপি, ঝাশী 

রাসমণি, রাপশ (১৭১৯৩ - ১৯.২.১৮৬১৯) কোনা 
_চবিবশ পরগনা । হরেকৃফ দাস। দাঁরদ্র কীষজবী 
কৈবর্ত-পাঁরবারে জল্ম। অসামান্য রূপবতী ছিলেন। 
১৮০৪ খুশ. কলকাতার বিরাট ধন প্রণীতিরাম 
মাড়ের পুত্র রাজচন্দ্ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। 
১৮৩৬ খু. রাজচন্দ্রের মৃত্যু হলে বিপুল সম্পাত্তর 
আঁধকারণী হয়ে ধর্মকর্মে অর্থব্যয় করেন। তাঁর 
সবশ্রেন্ঠ কীত দক্ষিণে*বরে কালমান্দর প্রাতজ্ঠা। 
শদুজাতীয়া ছিলেন বলে সেকালের পাঁণ্ডিতেরা তাঁকে 
মন্দির প্রাতজ্ঠায় বাধা 'দয়ৌোছলেন। ৩১.৫.১৮৫৫ 
খী. এঁ মান্দর প্রাতিষ্ঠা করে রামকুমার চট্টোপাধ্যায়কে 
এ মন্দিরের পুরোহিত করেন। পরে রামকুমারের 
কাঁনষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর শ্রোরামকৃষ্ণ) পুরোহিত 
হন। 'তিনি অত্যন্ত তেজস্বিনী ও তীক্ষ/বুদ্ধি- 
সম্পন্না ছিলেন। ইংরেজ সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে 
1তাঁন বহুবার সক্রিয়ভাবে প্রাতিবাদ করেন। স্বামীর 
কাছে সামান্য লেখাপড়া শিখোছলেন। গঙ্গায় মাছ 
ধরার আঁধকার দাঁরদ্রু জেলেদের তাঁনই 'দয়ে 
গেছেন। এর জন্য অনেক টাকা জমা 'দয়ে গঞ্গায় 

1বদেশী বাঁণকদের স্টমার চলাচল বন্ধ করেন। 
বিষয়বুৃদ্ধি ও রাজনোতিক দূরদার্শতার জন্য সপাহশ 
বিদ্রোহের সময় কোম্পানশর কাগজের কেনা-বেচায় 

[তিনি ধনশালনশী হয়োছিলেন। [৩,৭,২৫,২৬৪৪] 
রাসমোহন সার্বভৌম, মহামহোপাধ্যাযস (১২৫১ - 

১৩০৬ ব.) রুজাঁদ-ঢাকা। ভৈরবচন্দ্র বাচস্পাতি। 
রাটন শ্রেণণয় ব্রাহ্মণ । 'বখ্যাত পাণ্ডত গোলোকচন্দ্ 
ন্যায়পণ্টাননের নিকট 'তাঁন সংস্কৃত পাঠ আরম্ভ 
করেন। পরে 'মাথলায় যান ও সেখানে প্রায় ৮ বছর 
ন্যায়শাস্্ অধ্যয়ন করে “সাবভোৌম” উপাঁধ লাভ 
করেন। তানি বারাণসশতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে 
নায়শাস্লের অধ্যাপনা করতে থাকেন। একবার 
সেখানে এক পাণ্ডতসভায় ন্যায়শাস্তের বিচারে তান 

হয়ে তাঁকে নিজ সভায় রাজপ্ডিত পদে নিষ্্ত 
করেন। সেখানে 'তাঁন প্রায় ৮ বছর কার্য করেন। 
পিন্তু আমিষভোজশী ছিলেন বলে সেখানে তাঁর 
বিরুদ্ধে তীর আন্দোলন হওয়ায় তিন 'নজ গৃহে 
ফিরে এসে চতুষ্পাঠী খুলে অধ্যাপনা শুরু করেন। 
১৯০১ খত, 'মহামহোপাধ্যায়। উপাধিভষত হন। 
সংস্কৃত কলেজের নৈয়ায়ক যাঁমনীকান্ত তর্ক 
বাগীশ ও মহামহোপাধ্যায় কুজীবহারী তকাঁসদ্ধান্ত 
তাঁর ছান্র ছিলেন। এই 'বিচারমল্ল ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
নৈয়ায়ক রাসমোহন কোন গ্রন্থ রচনা করে 
যান 'ন। [১৩০] 

রাসসল্দরশী। ১৮৭৬ খুখ, “আমার জীবন" গ্রন্থ 
রচনা করেন। বাঙাল মাঁহলার আত্মজশবনীমৃলক 

[৪৮৭ ] রূপ গোস্বামী 

রচনা 'হসাবে এই গ্রশ্থট প্রথম এবং উল্লেখযোগ্য । 
কিশোরীলাল সরকার তাঁর পূত্র। 1৪] 

রাস নৃসংহ (১৭২৮ ১-১৮০০ 2) গোল্দল- 
পাড়া-_হ-গলী। আনন্দীনাথ রায়। চুচুড়ায় মাতুলা- 
লয়ে থেকে মিশনারদের স্কুলে সামান্য লেখাপড়া 
শেখেন। একজন খাতনামা কবিয়াল। সখীসংবাদ 
ও বিরহ-গীত রচনায় বিশেষ খাত 'ছিলেন। কারও 
মতে রাস ও নাঁসংহ দুই সহোদর । যাঁরা এদের 
দুই সহোদর বলেন, তাঁদের মতে রাস ১৮০০ খঃগ. 
৭২ বছর বয়সে মাবা যান, নৃসিংহ আরো কয়েক 
বছর জশীবত 'ছিলেন। [২,২৫,২৬] 

রিয়াসং আঁল। ১৮৫৭ খশ. মহাবদ্রোহের 
সময় ফাঁরদপুরের ফরাজী আন্দোলনের নায়ক 
বিয়াসং আল ইংরেজ সরকারের বিরূদ্ধে 'রাজ- 
দ্রোহাতআ্ক 'ক্রিয়াকলাপে' আত্মানয়েগ করোছলেন। 
1৬ 

রদ্রদেব তকরবাগণশ (১৭শ শতাব্দী) ন্লিবেণশ 
হুগলী । হারহর তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য । তাঁর 
রাঁচিত 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নাটকের “রৌদ্র টীকা এক 
সময়ে বাঙলাদেশে প্রচাঁলত হয়েছিল । তিনি জগন্নাথ 
তকপন্টাননের পিতা । [৯০] 

রুদ্র ন্যায়বাচষ্পাঁত, ভ্ট্াচার্য (১৬শ শতাধ্দশি) 
নবদ্বীপ । শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়বাগীশ। পতামহ--ভবানন্দ 
পশ্ডিত। বাঙলার এই 'বখ্যাত নৈয়াম়িক পাণ্ডত 
সাধারণ্যে নায়বাচস্পাঁতি বা বাচস্পাঁত নামে পারাচত 
িলেন। বহু টীকা-গ্রন্থের রচয়িতা । তাঁর সর্ব- 
শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ : 'অনুমানদীধাতি রৌদ্র । সিদ্ধান্ত- 
মুস্তাবলীর রৌদ্ৰী টাকাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
রচিত অপর টীকা-গ্রল্থ : 'জমরদূত' খেন্ড কাব্য) 
'ভাবপ্রকাঁশকা', 'কুসৃমাঞ্জীলর ব্যাখ্যা প্ররভীত। 
[ ২,৪,৯০] 

রূপ গোস্বামী (আনু. ১৪৮৯ - ১৫৬৪) বাকলা- 
চন্দ্রদবীপ--বারিশাল। কুমারদেব। তিন চৈতন্া- 
দেবের শিষ্ত্ব গ্রহণ করে বৈষবধমেরি মাহাস্থ্য প্রচার 
করেন। 'পিতৃদত্ত নাম সন্তোষ, শ্রীচৈতন্য-প্রদন্ত 'রূপ, 
নামে সমাধক প্রাসদ্ধ হন। গৌড়েশবর হোসেন 
শাহের উজর ও পরে প্রধান অমাত্য পদে আঁধাম্ঠত 
পছিলেন। ১৫৬১৩ খখ, রামকেলণ গ্রামে চৈতনাদেব 
এলে গোঁড়ের রাজমন্তী সাকর মাল্লক সনাতন ও 
তাঁর ভ্রাতা দবিরখাস রূপ চৈতনাদেবের পদধ্ীল 
নেন এবং রাজকার্য পাঁরিত্যাগ করে বন্দাবনে চলে 
আসেন। সংস্কৃতে সুপশ্ডিত ছিলেন। ৪৩ বছর 
বয়সে রূপ চৈতন্যদেবের আদেশে বৈফবগ্রল্থ রচনা 
শুরু করেন। রাঁচিত প্রল্থ : 'হংসদৃত', "উদ্ধবসল্দেশঃ, 

নলমাঁণ', "লঘু গণোদ্দেশদর্শীপকা', পাঞ্গাম্টকা 



রূপচাঁদ আঁধকারণ 

শবদগ্ধ মাধব", 'ললিত মাধব, প্রভৃতি । মহাপ্রভুর 
নিদেশে রূপ রসশাস্ম নিরূপণ, লুপ্ততর্থ- উদ্ধার 
ও কৃষণভান্তপ্রচারে জীবন আতিবাহিত করেন। তান 
এবং তরি অগ্রজ সনাতন, ভ্রাতুষ্পন্র জীব, গোপাল 
ভট্ট, রঘুনাথ ভট্র, রঘুনাথ দাস-_বৃন্দাবনের এই 
ছয়জন গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষব ধর্মের সিদ্ধান্ত 
নির্ণয় করোছিলেন। তানি গৌড়ীয় 'বৈষ্বরসতত্ব' 
ও মঞ্জরী-ভাবের উপাসনা-রশীতর প্রবর্তক । [২,৩, 
৪,২৫,ই৬] 

রূপপচাঁদ আঁধকারণী। বেলডাঙ্গা- মুর্শিদাবাদ । 
প্রাণকৃষণ চট্টোপাধ্যায় । ঢপ-কীর্তন প্রবর্তনে সম- 
[ধক প্রাসদ্ধ। তান প্রথমে শ্রীমদ্ভাগবতের কথকতা 
করতেন ও পরে ঢপ কটর্তন শুরু করে প্রচুর অর্থ 
উপাজন করেন। তাঁর কীর্তনে মুগ্ধ হয়ে বেল- 
ডাংগার জমিদার জগতশেঠ তাঁকে কয়েক বিঘা নম্কর 
জাঁম ও বসবাসের জন্য একটি বাঁড় তৈরী করে 
দেন। এখনও বেলডাঙ্গা অণুচলের লোকে বলে 
থাকে, বাজলো রূপ আধকারীর খোল/মাগীরা সব 
চরকা তোল। [২০] 

রূপচাঁদ পক্ষী (মাঘ ১২২১ ব.-2)। পিতা-_ 
গৌরহার দাস মহাপান্ন। আদ 'নবাস ওাঁড়শা। 
তান 'পতার কর্মস্থল কাঁলকাতায় বসবাস করতেন। 
সঙ্গীত-রচয়িতা রৃপচাঁদের শাস্তরসাত্মক সঙ্গীত 
এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রুপাত্মবক সঙ্গীত সমান মনোহর 'ছিল। 
বলাচত সমস্ত সঙ্গীতই “পক্ষী” বা “খগরাজ' প্রভীতি 
ভণতাষুন্ত। সমসামাঁয়ক ঘটনা 'নিয়ে তান অনেক 
গান বে'ধোছলেন। আগমনী, 'বিজয়াগান, বাউল, 
দেহতত্ব গান এবং টপ্পা গান রচনাতেও 'তাঁন সমান 
দক্ষ ছিলেন। কাঁলকাতায় নাচ-গানের আসরে সুকণ্ঠ 
গায়ক 'িহসাবে তাঁর যথেম্ট খ্যাত 'ছল। তাঁর 
অনেক গ্রান বাংলা ও ইংরেজী শব্দে মীশ্রত। তাঁর 
কাঁবর দলের সঙ্গীরা নানা প্রকার পাখীর স্বর 
অনুকরণে নাজ 'নজ নাম গ্রহণ করেন। এজন্য 
তাঁর দলকে 'পক্ষণর দল, বলা হত । বাগবাজারের 
ধনী বক মুখোপাধ্যায় এই দলের পৃন্ভপোষকতা 
করতেন। ফলে এই দলের সদস্যগণ 'নক্কর্মা 
গ্াজকাসেবীতে পাঁরিণত হয়। [৩২০,৪৬৬] 

রূপমঞ্জারশ (১৭৭৫?- ১৮৭৫?) কলাইঝুটি 
- বর্ধমার্ন। নারায়ণ দাস। ব্যাকরণ, সাহত্য ও 
1চাকৎসাশাস্তে পাশ্ডিত রৃপমঞ্জরীর প্রথম 'শিক্ষা- 
গুরু ছিলেন তাঁর পরম বৈফব পিতা । কন্যার 
অসাধারণ বৃদ্ধি ও মেধার কথা বিবেচনা করে 
পিতা নিকটবত্শ এক বৈয়াকরণের গৃহে কন্যাকে 
রেখে ছেলেদের সঙ্গে একই টোলে ব্যাকরণ পড়ার 
ব্যবস্থা করেন। 'শিতার মৃত্যুতে গৃহে ফিরে শ্রাদ্ধাঁদ 
সমাপন করে তান আবার গৃর্গহে ফিরে যান। 

[ ৪৮৮ ] রেখ, সেন 

ব্যাকরণ পাঠ শেষ করে তান সরগ্রাম-নবাসও 
আচার্য গোকুলানন্দ তরকালজ্কারের কাছে সাহত) 
ও পরে চরক, সনশ্রুত ইত্যাঁদ জাঁটল চিকিৎসাশাস্: 
অধ্যয়ন করেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর নৈপুণের 
জন্য বহু চাঁকৎসক তাঁর কাছে 'চাকৎসা-বিষবে 
উপদেশ তে আসতেন। ব্যাকরণ, 'নদান, চরক 
ইত্যাদি অধ্যয়নের জন্য তাঁর কাছে বহু ছাত্রের 
সমাবেশ হত। 'তাঁন পুরুষের মত মস্তক মুণ্ডন, 
শিখা ধারণ ও উত্তরীয় পাঁরধান করতেন । আজীবন 
আববাহতা থেকে জ্ঞানের ও চিাকৎসা বদ্যার 
সাধনা করে গেছেন । হটু 'বদ্যালঙকার নামে 'তাঁন 
সুপারাঁচতা ছিলেন। [৩,১৬,২৬] 
রূপসভীদ্দন, ম,ল্পী (১৯০১ - ১৯৭৩) যশোহর 

--পের্ববঙ্গ)। খ্যাতনামা ধ্রুপদী শিজ্পী। ওস্তাদ 
গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী তাঁর শিক্ষাগুরু। তান 
নারায়ণগঞ্জ সগ্গত আকাদামির প্রাতজ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ 
ছিলেন। পরে বুলবুল আকাদমির অধ্যক্ষ হন। 
সঙ্গীত প্রাতভার স্বীকৃতিস্বরূপ তান পাকিস্তান 
প্রোসডেন্ট পদক লাভ করোছলেন। [১৬] 

রেজা খাঁ। জাফর আলণ খাঁর মৃত্যুর পর ঈস্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনুমাততে ১৭৬৫ খ্ঢী. তান 
বাঙলার নায়েব দেওয়ান হন। তাঁর শাসনকালেই 
বাঙলায় ভয়াবহ 'ছিয়ান্তরের মন্বন্তর হয় (১১৭৬ 
ব.)। রাজস্বের একটা বড় অংশ আত্মসাৎ করার 
আঁভযোগে আভিযুস্ত হলেও পরে পুনরায় এ পদ 
লাভ করোছিলেন। [৩,২৬] 

রেশ; সেন, বস; (১৯০৯ - ২.৭,৯৯৪১) মুল্সী- 
গঞজ--ঢাকা। আদ নিবাস সোনারং--ঢাকা'। িনোদ- 
বিহারী সেন। ১৪/১৫ বছর বয়সে মুল্সগঞ্জ 
স্কুল থেকে ঢাকায় ললা নাগের দীপালী স্কুলে 
ভার্ত হন। ১৯৩০ খন, বি.এ. ও পরে জেলে 
গিয়ে এম.এ. পাশ করেন। ১৯৩০ খডী, লশলা 
নাগের পারকল্পনা অনুসারে কাঁলকাতায় "্ছান্রী- 
ভবন ও “দীপালশ ছান্রী সঙ্ঘে'র একাঁট কেন্দ্র 
স্থাপন করেন। ১৯৩০ খু. লশলা নাগের সম্পা- 
দনায় 'জয়নত্রী' পান্রকা প্রকাশে তাঁর উদ্যোগ ও 
সংগঠন-ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য । ১৯৩০ খটী, ডাল- 
হোসী বোমার মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৩১ খুশ. 
অন্তরীণ হন। ১৯৩৭ খত. মুন্সীগঞ্জে অন্তরীণ 
থাকার সময় অল্তরীণ বন্দীদের ভাতা অথবা 
উপাজনের সুযোগের দাব সরকারকে জানালে তার 
কোনও উত্তর না পেয়ে অল্তরণণ আইন ভঙ্গ করেন। 
এই মামলায় সরকারের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট তাঁর 
দাঁবর যৌন্তকতা নীতিশগতভাবে মেনে 'নিয্োছল । 
১৯৪০ খর. বিশ্লবশী ড. অতশন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে 
তাঁর 'বিবাহ হয়। [২৯] 



রেবতশচকদ নাগ 

রেবতশচরণ নাগ (2-১৯১৭) উপালতা-- 
ন্রপুরা। কুমিল্লা জেলা স্কুল থেকে ১৯১৫ খুব, 
প্রথম 'বিভাগ্গে ম্যান্ত্রক পাশ করেন। দারদ্রু পিতার 
ইচ্ছা ছিল পত্র চাকার করে, কিন্তু [তান উচ্চ- 
1শক্ষার আশায় ভাগলপুর কলেজে ভার্ত হন। এই 
সময় গৃহাশক্ষকতা করে ও কাশিমবাজার রাজার 
বাত 'নয়ে পড়া চালাতেন। ঢাকা অনুশীলন 
সাঁমাতর সভ্য ছিলেন। ১৯১৬ খ্যী, ভাগলপুরকে 
কেন্দ্র করে বিহারে বৈপ্লাবক কাজের উদ্দেশ্য 
স্কুল-কলেজের কিছ ছাত্র নিয়ে তান সাঁমাত স্থাপন 
করেন। ক্রমে অন্যান্য শহরেও সাঁমাতির শাখা 
স্থাঁপত হয়। বাঙলা দেশের পলাতক বিপ্লবীদের 
জন্য একাঁট গোপন আশ্রয়স্থলও সংগ্রহ করেন। 
১৮.১০,১৯১৯৬ খন, গ্রেপ্তার এড়াতে পালয়ে 
যান। তার পরের খবর বিশেষ জানা যায় না। িছু- 
[দন পরে অজ্ঞাত কারণে মারা যান। 18৩১৫৪] 

রেবতশীমোহন বর্মণ (১৯০৫ - ৬.৫.১৯৫২) 
ময়মনাঁসিংহ ৷ স্কুলে পড়ার সময় পড়া ছেড়ে [তান 
অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। পরে কাঁলকাতা 
'বশবাবদ্যালয়ের ম্যান্রক পরাক্ষায় বসে শীর্ষস্থান 
আঁধকার করেন । ছাল্রাবস্থায় ঢাকার শ্রীসঙ্ঘের সভ্য 
1হসাবে কাঁলকাতা, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় 
সঞ্ঘের কাজ চালিয়ে যান। বৈপ্লাবক কর্মব্যদ্ততার 
মধ্যেও তান কাঁতত্বের সঙ্গে এম.এ. পাশ করেন। 
বাংলা ও ইংরেজ ভাষায় একজন সুলেখক ছলেন। 
কিছাাদন “বেণ্” মাসিক পাত্রকা সম্পাদনা করেন। 
১৯২১ খটী, তাঁর রাঁচিত “তরুণ রুশ" গ্রল্থাট 
প্রকাশিত হয়। বর্তমান শতাব্দীর তৃতায় দশকে 
বাঙলার হাজার হাজার রাজনৌতিক কর্মীদের মত 
তানও 'বিনা বিচারে বন্দী হন। ১৯৩৮ খ্ডী, 

মূল সাহিত্য পাঠের মাধ্যমে তান কাঁমউনিস্ট 
মতবাদ গ্রহণ করেন। ১৯৩৮ খা. হুগলন জেলার 
বড়ায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার 
'দিবতশয় সম্মেলনে সভাপাঁতি পাঁরষদের পক্ষ থেকে 
পাঠত প্রবন্ধাটর রচায়তা ছিলেন রেবতাঁমোহন। 
এই প্রবন্ধাট পরে নভারতে কৃষকের সংগ্রাম ও 
আন্দোলন, নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 
মার্সবাদশ সাহত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গণসাহিত্য- 
চকু, নামে ঢাকায় একাঁট প্রকাশন-ভবন স্থাপন 
করেন। মুজফফর আহমেদের তথ্যে প্রকাশ যে 
ন্যাশনাল বুক এজেল্সশ' স্থাপনের 'পিছনেও “কম- 
রেড বরণের অনেকখানি প্রেরণা ছিল'। ১৯৩৮ 
থেকে ১৯৪৬ খুস. মধ্যে রাঁচত তাঁর গ্রন্থ : 
'সমাজতাল্ল্িক অর্থনপীতি”, 'মার্জ প্রবেশিকা" কৃষক 
ও জাঁমদার', "সাম্রাজ্যবাদের সঙ্কট”, 'হেগেল ও 

[৪৮৯ ] সম্নোকেম্সা, বেগম 

মার্স, 'ক্যাপিটাল' (সংক্ষ্তসার), 'লোনন ও বল- 
শোঁভক পাট”, 'সমাজের [বিকাশ', 'সোঁভিয়েট 
ইউানয়ন', 'শান্তিকামী সোভিয়েট', 'অর্থনপাঁতির 
গোড়ার কথা", ৯০০১০৮20৫10 105৬101)- 
17561065 +1215151 ৬1৮ 01 09080911 কয়েকাটি 

মার্সীয় গ্রন্থ অনুবাদও করোছলেন। বদ্দশশাবরে 
বাসকালে দুরাবোগ্য কুষ্ঠ ব্যাঁধতে আক্রান্ত হয়ে 
শেষ দিন পর্যন্ত কষ্ট ভোগ করেছেন। 'ন্রপুরা 
রাজে) মৃত্য । 1৯৪৬] 

সেন (১৮.৭.১২৭৩ - &.৮, 
১৩৫৭ ব.) মুলার-বিক্লমপুর। রামকুমার। ঢাকা 
পগোজ স্কুল থেকে এগ্ট্রীন্দ পাশ করে 'কছবাঁদন 
খুলনা জেলা নলধা স্কুলে ীশক্ষকতার পর বাঁরশাল 
সেটেলমেন্ট আঁফসে চাকার নেন। এরপর ব্রাঙাধম 
গ্রহণ করে তান বারশালে মূক বাঁধর বিদ্যালয়ে 
কিছুকাল শক্ষকতা করেন। ১২৯৬ ব. [বিজয়কৃষ্ণ 
গোস্বামীর কাছে যোগদীক্ষা নিয়ে ব্রাঙ্মধর্ম ভাগ 
করে নামকার্তনে ভ্রতী হন। ঠাকুর হারদাস', 
'দাক্ষিণাত্যে শ্রীচৈতন্য', “বালক শ্রীকৃষ্ণ, 'হাসান 
হোসেন', 'বালক নারায়ণ', 'কীর্তনিমঞ্গল', 'নল- 
দময়ন্তন', 'সাবিব্রী' প্রভাতি গ্রন্থ ও বহু স্বদেশ? 
গ্রন্থের রচাঁয়তা। 181 

রেয়াজ-অল-ীদন আহৃমদ মাশাহাদ (ছদ্মনাম 
_কফাঁকর আবদলল্লা)। চারাণ_ময়মনাসংহ । 'ল- 
দুয়ার জামদার বাঁড়তে থাকতেন। 'প্রব্ধকৌমূদী' 
'আগ্নকুক্কৃট', 'সমাজ ও সংস্কারক' (১২৯৬ ধ.), 
শসদ্ধান্তপাঞ্জকা' (১৩০৮ ব.) প্রভৃতি গ্রন্থের 
রচাঁয়তা। [৪7 

রেয়াজউদ্দশীন আহমদ মুল্পী। ছোটবেলা 
থেকেই সাহিতারচনা শুরু করেন। 'ইসলাম প্রচারক' 

(মাঁসক), ও 'সোলতান, পান্রকার সম্পাদক ও 
'সুধাকর' পান্রকার প্রাতজ্ঠাতা 'ছিলেন। রাঁচিত 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : গ্রীসতুরস্ক যন্ধা হে খণ্ড), 
“আমশরজানের ঘরকন্না” শবলাতি মুসলমান' ও 
“উপদেশ রত্তাবলণ'। 18] 

রেয়াজউদ্দন আহূঙ্গদ মৌলবী, শেখ । তুফণা- 
ন্তার- রংপুর । তাঁর রচিত গ্রন্থ : “সাঁচত আরব- 
জাতির ইতিহাস' €ত৩ খণ্ড), "ইসলাম প্রচারের 
ইতিহাস" অনুবাদ), “জীবহত্যা ও গো-কোর্বানী, 
প্রভীত। 'তাঁন স্যার সৈয়দের সমবৃহৎ জাীবনীও 

রচনা করোছিলেন। 18] 
রোকেয়া, বেগম (১৮৮০ - ৯,১২-১৯৩৯) 

পায়রাবন্দ-রংপুর। জাঁহরুদ্দন মোহাম্মদ আবু 

আলণ সাবের। জ্যোম্ঠন্রাতার কাছে ইংরেজী ও 

জ্যন্তা ভাগনীর কাছে বাংলা শেখেন। ৯৮ বছর 
বয়সে সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে বিবাহ হয়। 



টেনস্টাইন 

১০ বছর পর স্বামীর মৃত্যু হলে কলিকাতায় এসে 
মাহলাদের শিক্ষাবিস্তারে ব্রতী হন। ১৫.৩,১৯১৯ 
খুশী. কাঁলিকাতায় “সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস 
স্কুল, প্রাতজ্ঠা করেন। বিদ্যালয়টি বাঙলার শ্রেষ্ঠ 
বালিকা বিদ্যালয়গুলর অন্যতম। সারাজীবন 
কৃশিক্ষা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে 
মাঁহলাদের 'শাক্ষত ও প্রগতিশীল করার কাজে 
ব্রত ছলেন। ১৯১৬ খ্যা. আঞ্জুমান খাওয়াতীন, 
নামে মাহলা-সামাতি প্রাতষ্ঠা করেন। রাঁচিত গ্রন্থ : 

তানার স্বপ্ন । [২৩,২৯,১৪৪] 
রোটেনস্টাইন, উইলিয়াম (১৮৭২ - ১৯৪৫) 

ব্র্যাডফোর্ড, ইয়কর্শায়ার। বিখ্যাত ইংরেজ "চনত 
িজ্পী। 'রয়্যাল কলেজ অফ আর্টস" এর অধ্যক্ষ 
ছিলেন ১৯২০ - ৩৫)। ১৯৩১ খখ, তিনি নাইট 
উপাধি-ভূষিত হন। ভারতীয় শিল্পের আকর্ষণে 
তান ১৯১১ খী, ভারতে আসেন এবং রবীন্দ্র- 
নাথের সঙ্গে পারাচত হন। পর বংসর রবীন্দ্রনাথ 
ইংল্যান্ডে যান ও সেখানে তাঁরই গৃহে গণতাঞ্জীলর 
ইংরেজী অনুবাদ পাঠের সূচনা হয়। ইংরেজীতে 
গীতাঞ্জল প্রকাশের বিষয়েও তাঁর অগ্রণী ভূমিকা 
[ছিল । 'বাভন্ন আঁঙ্গকে আঁত্কত শসকস্ পোর্ট্রেটেস 
অফ রবীন্দ্রনাথ, (৯৯১৫) তাঁর অপূর্বে শিজ্প- 
নৈপুণোর পারচায়ক। [৩] 

রোহিণীকুমার কর (?- ১৯২১) হারশপুর-- 
চট্টগ্রাম। অসহযোগ আন্দোলনের সময় পুঁলসের 
প্রহারে মারা যান। 1৪২7 

রোঁহণশ বরুয়া (১৯১৫ ১- ১৮-১২,১৯৩৫) 
রওজান থানা-টট্টগ্রাম। 'প্লবী সন্দেহে ১৯৩২ 
খঃশ. তাঁকে গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করা হয়। 
ফাঁরদপুরের দৌলতপুর গ্রামে অল্তরীণ থাকা কালে 
দারোগা সৈয়দ এরসাদের নিয়ত দূব্যবহারে অত্যন্ত 
অপমানত বোধ করায় 'তাঁন দা-এর আঘাতে 
দারোগার মস্তক ছেদন করেন। দারোগার মৃত্যু 
সম্বন্ধে স্নীনশ্চিত হয়ে 'তাঁন থানায় এসে 'নজেই 
ধরা দেন। ফাঁরদপুর জেলে তাঁর ফাঁসি হয়। তাঁর 
এই আত্মাহতির ফলে সব থানার ডোঁটানউরা 
দারোগাদের কাছ থেকে সভ্য ব্যবহার পেতে থাকেন। 
রোহণণর দুঃসাহদীসক কাণ্ড অত্যাচারী দাবোগাদের 
মনে ভ্রাসের সন্টার করেছিল। [৪২১৪৩,১৩৯] 

লক্ষণ কোচ (7-১৮৬১)। আসামের নওরঙ্গ 
জেলার ফূলগ্ল অঞ্চলে ১৯৮৬১ খু. লক্ঘাঁটিত 
দবদ্রোহের অন্যতম নায়ক । 'ব্রাটশ সৈন্যের হাতে 
গ্রেপ্তার হয়ে প্রাণদশ্ডে দণ্ডিত হন। সং্গশ নরাঁসং 
লালুং, সম্বর লালুং ও সরেন কোচ প্রভৃতিরও 
প্রাশদণ্ড হয়। [৫৬] 

[৪৯০ ] লক্ষনীকাচ্ত 

লক্ষমণচন্দ্রু ন্যায়্তীর্থ (১২৭৪ - ১০.১১, 
১৩০৮ ব.) বারইখাল-_যশোহর। প্রথম বিভাগে 
উত্তীর্ণ “তককতীর্থ উপাধধারী এবং বাঙলার 
বাইরে নব্যন্যায়ের চর্চায় যাঁরা খ্যাতি অর্জন করে- 
ছেন তাঁদের অন্যতম। মাঘ ১৩০২ ব. 'তাঁন 
কাশ্মীরের রাজপাণ্ডতের পদে বৃত হয়ে জম্মৃতে 
আধিচ্ঠিত হন। কিন্তু অজ্পকাল পরেই তাঁর অকাল- 
মৃত্যু ঘটে। [৯০] 

লক্ষণ সেন (১১১৯ ?-১২০৫?) গোঁড়। 
পতা বাঙলার সেনবংশের রাজা বল্লাল সেন। লক্ষণ 
সেন ১৯৭৮/৭৯ খু. সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
তান 'আর-রাজ-মন্ডল-শওকর, ও 'গৌড়েশবর' উপাঁধ 
গ্রহণ করোছলেন। পূর্ববর্তী সেনরাজগণ শিবের 
উপাসক হলেও 'তাঁন ছিলেন বৈষব-ধর্মানূরাগন। 
বিদ্বান এবং বিদ্যোংসাহশী ছিলেন। পিতার আরব্ধ 
“দানসাগর, গ্রল্থ তান সম্পূর্ণ করেন। প্রাসদ্ধ 
কাব জয়দেব, ধোয়ী, শরণ, উমাপাঁত ধর প্রভাতি 
তাঁর রাজসভায় আঁধান্ভত 'ছলেন। পাণ্ডতপ্রবর 
হলায়ুধ 'ছলেন তাঁর প্রধান বিচারপাঁতি। গাহড়বাল- 
রাজ জয়চন্দ্রকে পরাজত করে তান মগধ আধকার 
করেন। ১৯২শ শতাব্দীর শেষভাগে কুতুবাদ্দিনের 
সেনাপাঁত ইখৃতিয়ার-উীদ্দন মহম্মদ-বন-বখাতয়ার 
খলজশী এক আকস্মিক আক্রমণে লক্ষমণ সেনকে 
পরাজত করতে সমর্থ হন। লক্ষণ সেন নদটয়া 
ত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে আশ্রয় নেন। সেখানে তিনি 
এবং পরবতী কালে তাঁর বংশধরগণ দীর্ঘকাল 
মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব 
করতে সমর্থ হয়োছিলেন। তাঁরই সভায় থেকে কাব 
জয়দেব 'গ'ীতগোবিন্দ' রচনা করেন। তাঁর নামান- 
সারে এবং সম্ভবত তাঁর জল্ম-সাল থেকে 'মাঁথলায় 
লক্ষণসংবধ নামে একটি অব্দ প্রচালত আছে। 
[৩,৯১৬,২৫,২৬] 

লক্ষমকাল্ত ১। নকুধর নামে সমাঁধক পাঁরাঁচত। 
1তাঁন রবার্ট ক্লাইভ ও অন্যান্য গভর্নরদের বাঁনয়া 
গহসাবে বহু অর্থ উপার্জন করেন। ১১.১২.১৮৪৯ 
খুশ. 'সম্বাদভাস্কর, পন্তিকা তাঁর সম্বন্ধে লেখে 
'..নকুধর টাকা দিয়া, সন্ধান বাঁলয়া, পারশ্রম 
কাঁরয়া এতদ্দেশে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে স্থাপিত 
করেন... 'তাঁন কাঁলকাতা পোস্তা রাজবংশের 
প্রাতন্ঠাতা। [৬৪] 

লক্ষীকাষ্ত ২ । সাবর্ণ চৌধুরী নামে আভাহত 
ব্রাহ্মণ জামদার বংশের আঁদপুরুষ। তাঁর পৈতৃক 
নিবাস ছিল হুগলশ জেলার গোহাট্য গোপালপুর । 
গতাঁন বাঙলার সুবেদার মানাসংহের সপারিশে 
দিল্পশর বাদশাহ জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে জায়গণর 
দহসাবে কালীক্ষেত্র বা কাঁলকাতা পরগনা দেক্ষিণে 



লক্ষমণকান্ত বস; 

বেহালা বড়িশা ও উত্তরে দাক্ষিণে*বর) লাভ করেন 
এবং মজুমদার উপাধিতে ভূষিত হন। এই সাবর্ণ 
চৌধুরীরাই কালশঘাটে কাল মান্দর 'নর্মাণ করেন। 
লালদশীঘির বের্তমান বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ) 
পশ্চিম পাড়ে তাঁদের কাছার-বাড় ছিল। এই 
বংশের 'বিদ্যাধর রায়চৌধুরীর কাছ থেকে জব 
চার্নক ১৬৯৮ খন. মান্র ১৩ শত টাকায় সুতানূটন, 
কাঁলকাতা ও গোঁবন্দপুর গ্রাম তনাট ক্রয় 
করেন। [৩] 

লক্ষমকান্ত বস;, সত্যরাজ খাঁ। কুলীনগ্রাম__ 
বর্ধমান। পিতা শ্রীকফাঁবজয়-রচাঁয়তা মালাধর। 
লক্ষমীকান্তের পত্র রামানন্দ প্রাসম্ধ পদকর্তা 
[ছিলেন । লক্ষনীকান্ত ও রামানন্দের প্রাত মহাপ্রভুর 
আদেশ 'ছিল-_জগল্লাথকে রথে তোলবার পট্টডোরণ 
কুলীনগ্রাম থেকে তাঁরা তৈরশ করে আনবেন। এই 
কারণে তাঁরা পষ্রডোরীর যজমান হলেন। গৌড়- 
দরবারের সঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধ 'ছিল। [১৭] 

লঙ্ষনশীকাম্ত মৈত্র (১৮৯৩ - ২৫.৭,১৯৫৬৩) 
শান্তিপুর-নদীয়া। রজনীকান্ত। লক্ষন্নীকান্ত 
এম.এ. ও 'ব.এল. এবং কাব্য-সাংখ্যতীর্থ উপাঁধ- 
প্রাপ্ত ছিলেন। কৃষ্ণনগরে ওকালতি করে যশস্বী হন। 
৯৯৩৪ খশ. প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার 
সদস্য হিসাবে কংগ্রেস জাতীয় দলের নেতা 'ছিলেন। 
জুলাই ১৯৪৭ খী, গণপাঁরষদের সদস্য হয়ে 
নৃতন সধাঁবধান প্রণয়নে যথেম্ট সাহায্য করেন। 
পালামেণ্টে বস্তা 'হসাবে সুপারাঁচত 'ছিলেন। 
[8,৫] 
লক্ষরশ*্করা--সম্ভবত অন্টম বা নবম শতাব্দীতে 

বর্তমান 'ছলেন। উদ্ভীয়ান বা ওদ্যানের রাজা 
ইন্দ্রভীতির ভাগনী বা কন্যা 'ছিলেন। বাঙলা দেশে 
বজযোগিনী সাধন পদ্ধাতর অন্যতম প্রবর্তক। 
কয়েকখাণন গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে 'অদ্বয়- 
1সাদ্ধ' মূল সংস্কৃতে পাওয়া গিয়েছে। [৬৭] 

লক্ষশনারায়ণ দাস (১৯৩০ - ২৯.৯,১৯৪২) 
মথীর- মোদনীপুর। ১২ বছর বয়সে 'ভারত-ছাড় 
আন্দোলনে তমলুক প্ীলস স্টেশন আক্রমণকালে 
পুলিসের গুলিতে মারা যান। [৪২7 

লক্ষীনারাকণ ন্যায়াল*্কার। 'পতা--গদাধর 
তকর্বাগশ। ১১-১,১৮২৪-১৮৩১ খ, পর্যন্তি 
কাঁলকাতা সংস্কৃত কলেজে পুস্তকালয়াধ্যক্ষ ছিলেন। 
পরে প্ার্ণয়া জেলা আদালতের জজ-পাঁণ্ডত হন। 
তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : দায়াধকারর্রমদত্ত- 
কৌমুদী” বেঞ্গানুবাদ, ১৮২২), ব্যবহারতত্, 
ণহতোপদেশ” বব্যবহারাবচারশব্দাভিধান' প্রভৃতি । 

জুন ১৮৩০ খওধ. থেকে প্রকাশিত 'শাস্ত্র-প্রকাশ' 
সাস্তাঁহক পান্নকার প্রকাশক 'ছিলেন। [২,৪5৬৪] 

[ ৪৯১ ] ললিতমোহন দাস 

লজ্জাৰতশ বসু (১৮৭৪ ?- ২১.৮.১১৪২)। 
পৈতৃক নিবাস বোড়াল-_চব্বিশ পরগনা । খাঁষ 
রাজনারায়ণ। আজীবন কুমারী 'ছলেন। তাঁর রাঁচিত 
কাঁবতা এক সময়ে 'প্রদীপ', "সাহিত্য, 'প্রবাসগ', 
'নব্যভারত' প্রভাতি মাসিক পন্তিকায় প্রকাশিত হত। 
তাঁর কোন কাঁবতাগ্রম্থ প্রকাশত হয় 'ন। 189] 

লালতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯.৭.,১২৭৫ - 
১৩.৮,১৩৩৬ বক.) কাচকুঁলি--নদীয়া। নবীনচন্দ্র। 
কাঁলকাতা 'বিশবাবদ্যালয় থেকে ১৮৮৮ খুব. ইংরেজশ 
সাঁহত্যে এম.এ. পাশ করে বঞ্গবাসণ কলেজে অধ্যা- 
পনা শুরু করেন। ইংরেজী ও বাংলা সাহত্যে 
অসাধারণ জ্ঞান 'ছিল। হাস্যরসাত্মক রচনায় বিশেষ 
পারদর্শী 'ছিলেন। রাঁচত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 
প্রেমের কথা', “সাহারা”, "পাগলা ঝোরা", “ফোয়ারা” 
কপালকৃণ্ডলাতত্', “ককারের অহও্কার'ত 'সাপু- 
ভাষা বনাম চলতি ভাষা", “অনুপ্রাস', 'ব্যাকরণ- 
[াবভীষিকা' এবং শিশুপাঠ্য "ছড়া ও গল্প”, 'আহাাদে 
আটখানা" প্রতীতি। “আমোদর শর্মা' ছদ্মনাম বাবহার 
করতেন। শেক্সপণীরিয়ান স্কলার, হিসাবেও তাঁর 
বশেষ খ্যাতি ছিল। ১৩২২ ব. "বদ্যারত্ব' উপাঁধ 
লাভ করেনা [৩,৪,৪,২৬] 

লাঁলতচাঁদ চৌধুরী (?-সেপ্টেম্বর ১৯১৭) 
বাগবারি--কুমিল্লা । শাশভৃষণ। ১৯০৯ খ্ডী, বিপ্লব 
আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় তানি ১০ বছরের 

সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। মন্টগোমারশী জেলে 
(পাঞ্জাব) মারা যান। 1৪২] 

লালতমোহন দাস (৬.২.১৮৬৮- ২৭,১২৯, 
১৯৩২) গৈলা-বারশাল। ১৮৮৪ খু, প্রাতীঙ্ভত 
বাঁরশালের ব্ূজমোহন স্কুলের প্রথম দলের ছান্র। এ 
স্কুল থেকে ১৮৮৮ খে. ১৫ টাকা বাত্ত গনয়ে 
এন্ট্রান্স পাশ করেন। কাঁলকাতা মেক্রোপাঁলটান 
কলেজ থেকে ১৮৯২ খর, বি.এ. এবং প্রোসিডেল্সশ 
কলেজ থেকে ১৮৯৩ খে, দর্শন শাস্তে এম.এ পাশ 

করে 'িছাঁদন যশোহর জেলার নলদা গ্রামে ও পরে 
কাঁলকাতায় এসে 'সাঁট স্কুল ও কলেজে শিক্ষকতা 
করেন। আশ্বনীকুমার দত্তের 'সত্য-প্রেম-পবিতিতা'র 
আদর্শে উদ্বুদ্ধ লাঁলতমোহন রাম্দ্রগরু সরেন্দর- 
নাথের শিষ্য হিসাবে কংগ্রেসে যোগ দেন। বঙ্গ” 

ভঙ্গের প্রাতবাদে স্বদেশশ ও বয়কট আন্দোলনে 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন । 21955 (০1০00151 দ্বারা 

সরকার শিক্ষকদের রাজনোৌতিক আন্দোলনে যোগ- 
দান করা চলবে না বলে ঘোষণা করলে তান 'সাট 
কলেজের অধ্যাপকের পদ ছেড়ে জীবিকা নের জন্য 
আজশবন গৃহশিক্ষকতা করেছেন। ১৯২৪ খল. 
বারশালের পিরোজপুরে জেলা কনফারেন্সে তান 
সভাপাঁতিত্ব করেন এবং ১৯৩০ খুশি, আইন অমান্য 



লতি বর্মন 

আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করায় কারারুদ্ধ হন। 
১৯০৯ খশ. উষাহরণ গুস্ত, অনন্তকুমার সেন- 
গুপ্ত প্রভাতি কয়েকজন যুবক ছান্র মিলে কাঁল- 
কাতায় 'বারশাল সেবা সাঁমাত' নামে যে প্রাতিজ্ঠান 
গঠন করেন 'তাঁন তার প্রথম সভাপাঁতি এবং আমরণ 
এই সাঁমাতির কর্ণধার ও প্রাণস্বরূপ 'ছিলেন। 
৮২/১ হ্যারিসন রোডে ছাদের 'নয়ে মেস করে 
থাকতেন । আচার্ধ 'শিবনাথ শাস্ত্রী দ্বারা ব্রাহ্গধর্মে 
দশীক্ষত হন। তাঁর রাঁচত গ্রন্থ : ধর্মসাধন, 
(১৯০০), পনবেদন' পের্বার্ধ), শনবেদন' উেত্ত- 
নার্ধ)। কিরুণার লীলা' নামে তাঁর রাঁচিত জীবন- 
কাহনী অপ্রকাশিত। 1১৪৯] 
লালতমোহন বর্মন (১৮৯৯ - ১৯৬১) কৃঁমল্লা। 

প্রথম জীবনে যুগান্তর দলের কমন হিসাবে 
বৈপ্লাবক ক্লিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করেন। চা-বাগান 
শ্রামক আন্দোলনে সাক্য়ভাবে যোগ দেন। দেশ- 
'প্রয় যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে 
ধর্মঘট আন্দোলন পাঁরচালনাকালে কারারুদ্ধ হন। 
পরে ত্রিপুরার অসহযোগ আন্দোলনের জন্য তাঁর 
কারাদণ্ড হয়। কুমিল্লার 'কল্যাণসঞ্ঘ'-এর প্রাতিষ্ঞাতা 
ছিলেন। চৌকিদার ট্যাক্স বন্ধ, কৃষক আন্দোলন 
প্রভৃতির নেতা ছিলেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর 
স্বরাজ্য দলে যোগ 'দয়ে 'বাভন্ন রাজনোতিক কারণে 
পুনরায় কারারুদ্ধ হন। পরবর্তী কালে সমাজ- 
তান্লিক ও মাক্সশিয় মতবাদে আকৃষ্ট হয়োছলেন। 
শৈষ-জশীবনে সমবায় আন্দোলন ও সাংবাদকতায় 
যুক্ত ছিলেন। 1১০] 

লালতমোহন সংহ (১১.১০.১২৮১৯ - ১৩-%. 
১৩৬২ ব.)। অনুশশলন সাঁমাতর বৈপ্লাবক ক্রিয়া 
কলাপের মধ্য দিয়ে রাজনোতিক জীবন শুরু করেন। 
বঙ্গ-ভঙ্গ-রোধ আন্দোলনের সময় প্রমথ মিল, 
সতাীশচন্দ্র বস প্রমূখ নেতৃবৃন্দের স্জো যুস্ত হন। 
পুরানো বইয়ের দোকান খুলে তার মাধ্যমে গোপন 
কার্যকলাপ চালাতেন। ১৯২০ খ্ী. আহংস 
অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং তারকে*বর 
সত্যাগ্রহে দেশবন্ধুর অনুগামী হন। তমলুকে লবণ 
সত্যাগ্রহ পারচালনার জন্য ২ বছর কারারুদ্ধ থাকেন। 
মান্তর পর তমল্কেই কমকেন্দ্র স্থাপন করেন। 
ফরোয়ার্ড বরকে যোগ দিলেও, এ দল কংগ্রেস ত্যাগ 
করলে 'তাঁন কংগ্রেসেই থাকেন। ২৬.১.১৯৪ ২ খুশ. 
পতাকা উন্তোলনের জন্য ওয়োৌলংটন স্কোয়ারে 
প্রহৃত ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। [১০] 

জাবণ্যপ্রভা দত্ত (১৮৮৮ - ৬.৬.১৯৭১) বহরম- 
পশূর--মর্শিদাবাদ। হেমচন্দ্র বায়। ৯ বছর বয়সে 
খুলনার যতীন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে বিবাহ হয়। 
অগ্রজ সংরেন্দ্রনাথ রায়ের কাছে রাজনোৌতক কর্মে 

[ ৪৯২ ] লাবশ্যলতা চন্দ 

অন:প্রেরণা পান। ১৯০৬ খ্ী, স্বদেশী যুগে তিন 
স্বদেশী দুব্য ব্যবহার করতেন এবং স্বদেশ 
ছেন্নেদের অর্থ 'দয়ে সাহায্য করতেন। ২৩ বছর 
বয়সে বিধবা হয়ে বহ্ঁদন পুরী ও নবদ্বীপ 
কাটান। ১৯২৯ খু. লাহোর জেলে যতীন দাসের 
মৃত্যুর ঘটনায় আবার তান দেশসেবার কাজে এাগয়ে 
আসেন। ১৯৩০ খ্ী, 'তাঁন ও তাঁর কন্যা শোভা- 
রানী দেশসেবা ও জনসেবার আদর্শ 'নয়ে “আনন্দ- 
মঠ" নামে এক সংস্থা প্রাতষ্ঠা করেন। এই বছরই 
আইন অমান্য আন্দোলনে গ্রেপ্তার হন। ১৯৩২ খল, 
আইন অমান্য আন্দোলনে তাঁর ১৮ মাসের সশ্রম 
কারাদণ্ড হয়। প্রোসডেল্সী জেলের ভিতর ফিমেল 
ওয়ার্ডে 'বিধবাদের নিজেদের রান্না করে খাবার 
আঁধকার পাবার জন্য এ জেলে ১৪ দিন অনশন 
করে সফল হন। দক্ষিণ কাঁলকাতা কংগ্রেসের 
সেক্রেটারী, চব্বিশ পরগনা কংগ্রেস কাঁমাটির ভাইস- 
প্রেসিডেন্ট, 'বপণস.সি.র মাঁহলা সাব-কাঁমিটির 
সেরটারী (১৯৩৯), বাপি সর সভানেতী 
(১৯৪০ - ১৯৪৫) ছিলেন পুরীতে মতত্যু। 1১৬, 
২৯,১৪৯] 

লাবণ্যপ্রভা বস;, সরকার (2- ১৯১৯) রাড়ীখাল 
-ঢাকা। ভগবানচন্দ্র। স্বামী- হেমচন্দ্র সরকার। 

আনর্য জগদীশচন্দ্রের ভাঁগনন। তাঁর রাঁচত গ্রল্থ : 
“আনন্দমোহন বসুর দৌনক জীবনী" ২ খন্ড), 
'নীতিকথা", "গৃহের কথা”, 'পাঁরিণয়” কাব ও 
কাব্যের কথা", "পৌরাণক কাহনী' (২ খণ্ড), 
শ্রদ্ধায় স্মরণ" (৯৩১৯ ব.), 'মাতা ও প্র" প্রভীতি। 
কছুঁদন "মুকুল" পাত্রকার সম্পাদক ছিলেন। [87 

লাবপ্যলতা চন্দ (১৮৯১-?) ময়মনাঁসংহ ৷ 
শ্রীনাথ চন্দ । 'ব.এ. পাশ করে কুমিল্লা ফৈজন্নেসা 
গাললস স্কুলের শিক্ষিকা ও পরে প্রধান শিক্ষিকা 
হন। ৯৯৩০ খু. আইন অমান্য আন্দোলনের সময় 
“অভয় আশ্রমের সংস্পর্শে এসে সরকার বিদ্যালয় 
ছাড়েন এবং অভয় আশ্রমের তত্বাবধানে কন্যা- 
শিক্ষালয় প্রাতিষ্তা করেন। সেখান থেকে রাজনোতিক 
আন্দোলনে যোগ দিয়ে কয়েকবার কারাবরণ করেন। 
১৯৩৪ -৪০ খ. পর্যন্ত তান কাঁলকাতায় থেকে 
বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র খুলে গঠনমূলক কাজের প্রেরণা 
দেন। ১৯৪০ খুশী, কুমিল্লায় ফিরে যান এবং বয়স্ক- 
শক্ষা কেন্দ্রে সেখানে স্থানান্তারত করেন। ১৯৪২ 
খুশী. "ভারত-ছাড়” আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় এ 
শশিক্ষাকেন্দ্র বেআইনী ঘোষিত হয় ও তান 
অন্যান্যদের সঙ্গে গ্রেপ্তার হন। ১৯৪৩ খুখ. মুক্তি 



লালচাঁদ বড়াল 

তনাট 'শশুসদন খোলেন। পরে ১৯৪৫ খখ, 
বলরামপুরে জাম কিনে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে তাজ- 
পুর ও ঝাড়গ্রামের শিশুদের সেখানে নিয়ে আসেন 
এবং বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ শাবর ও বুনিয়াদী 
ধবদ্যালয় খোলেন। তান কস্তুরবা-ট্রাস্টের বাঙলা- 
দেশের প্রাতানাধ নিযুক্ত হন। গান্ধীজীর বৃনিয়াদী 
[শক্ষা প্রচার ও প্রসারে তান অগ্রগামী 'ছলেন। 
বৃদ্ধ বয়সে 'ভূদান-যজ্ঞে'র কাজেও তান আত্ম- 
নয়োগ করেন। 1২৯] 

লালচাঁদ বড়াল (১৮৭০- ১৯০৭) বহুবাজার 
--কাঁলকাতা। পিতা নবীনচাঁদ কৃতী জ্যাটার্ন ও 
'হতবাদণ' সংস্থার অন্যতম পাঁরচালক ছিলেন । লাল- 
চাঁদ সেন্ট জোভয়ার্স কলেজের “সান্ধ্য সাম্মলনঈ'তে 
প্রথম 'পয়ানো শিক্ষা শুরু করেন। পরে মরার 
গুপ্তের কাছে মৃদঞ্গ, বিশ্বনাথ রাও, জগকরণ 
রাও ও কাশঈনাথ মিশরের কাছে ধ্র্পদ এবং নান্দে 
খাঁ ও গুরুপ্রসাদ মিশরের কাছে খেয়াল গান শেখেন। 
জলতরঙ্গও বাজাতে পারতেন। ১৮৯৫ খ্যশ, 
কাস্টমৃস্ হাউসের কোষাধ্যক্ষ হন। সেকালে তাঁর 
গাওয়া বহু বাংলা সঙ্গীত রেকর্ড করা হয়। 
গানগুলি জনাপ্রয় হয়োছিল। প্রখ্যাত সংগণীত- 
পাঁরচালক রাইচাঁদ বড়াল তাঁর পূত্র। তাঁর অপর 
দুই পত্র 'বিষণচাঁদ ও িষণচাঁদও সঙ্গীত-জগতে 
সুপারচিত। [৩১২৬] | 

লালদাস বাবাজশ। পদ্যে রচিত 'ভন্তমাল' তাঁর 
প্রাসদ্ধ গ্রল্থ। কাঁব নাভাজনর 'হন্দীভাষায় রাঁচত 
ভন্তমাল গ্রন্থ অবলম্বনে 'তিনি বাংলায় ভন্তবৃন্দের 
জীবনন-সংবালিত এ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 1২০] 

লালন কফাঁকর €(১৭.১০,১৭৭২- ১৭.১০. 
১৮৮৮) ভাঁড়ারা-_কুষ্টয়া। অনেকে বলেন, [তান 
নিরক্ষর এবং 'হন্দু িলেন। প্রবাদ আছে-কোন 
একসময় 'তাঁন বাউল দাসের সঙ্গী হয়ে গঞঙ্গা- 
স্নানে ষান। সেখানে বসন্ত রোগাক্রান্ত হলে সঞ্জনরা 
তাঁকে মৃত ভেবে নদীর তীরে ফেলে যান। এই 
সময় এক মুসলমান রমণী তাঁকে শশ্রুষা করে 
বাঁচিয়ে তুললে তিনি তাঁর কাছে পূত্ররূপে পালিত 
হয়ে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। ধর্মীবষয়ে উদার 
িলেন। দর্ঘাদন নবদ্বীপে থেকে শাম্ত্রচ্চা করেন। 
তানি সহজ সরল গানের মাধ্যমে জীবনের আদর্শের 
কথা প্রচার করতেন। মুখে মুখে গান রচনা 
করেছেন। উদাত্ত কণ্ঠের আঁধকারৰ ছিলেন । রবীন্দু- 
নাথ ঠাকুর তাঁর গান সংগ্রহ করে প্রথম প্রকাশ 
করেন। তানি 'নয়ামত তাঁর আখড়ায় যেতেন। 
একটি গানের নমূনা-“সব লোকে কয় লালন ক 
জাত সংসারে/লালন কয় জাতের দি রূপ দেখলাম 
না এ নজরে । প্রাপ্ত বাউল গানগ্ীলির রচাঁয়তাদের 

[ ৪৯৩ ] লালাবহাকশ দে 

মধ্যে তাঁর নামই প্রথম করতে হয়। তাঁর পৃৰবতণ 
কোনও বাউল গানের নিদর্শন সম্কীলত হয় 'ন। 
অন্যান্য বাউল কাঁবদের মধ্যে পদ্মলোচন গোঁসাই, 
যাদ্যাবন্দু, ফাঁকির পাঞ্থশাহ, হাউড়ে গোঁসাই, 
গোঁসাই গোপাল, এরফান-শাহ, পাগলা কানাই 
প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 1৩,৪,১৮,৫৩] 

লালাবহার” দে, রেভারেন্ড (১৮.১২.১৮২৪ - 
২৮-৯০-১৮৯৪) সোনা-পলাশী-বর্ধমান। সুবর্ণ; 

বাঁণক পাঁরবারে জন্ম। পিতা গোঁড়া বৈষব হলেও 
বাস্তব-বৃদ্ধিবশত পূদন্রকে ৯ বৎসর বয়সে শিক্ষার 
জন্য কলিকাতায় আনেন। ১৮৩৪ খু. জেনারেল 
আসেম্র্রীজ ইন্স্টাটিউশনে প্রবেশ করে পারশ্রময 
ছান্র্পে প্রশংসা পান। ছান্রাবস্থায় ইংরেজশ ভাষা 
ও সাহিত্যে বিশেষ ব্যৎপাত্ত অর্জন করেন। ১৮৪৩ 
খু, রেভারেস্ড ডাফ্ কর্তৃক খশষ্টধর্মে দীক্ষিত 
হন। ১৮৪৬ খু, আরও দুই জনের সঙ্গে ধমশিয় 
অনুসন্ধানের ছাত্র, ১৮৫১ খএখ. প্রচারক ও ১৮৫৫ 
খু, রেভারেন্ড হন। ১৮৬৭ খ, থেকে সরকারণ 
শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে যন্ত ছিলেন। ১৮৭৭ - ৮৯ 
খুশ, পর্যন্ত হুগলী কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক 
[হিসাবে কাজ করে অবসর নেন। সরকারী চাকরিতে 
তাঁর পদোল্নাতির ব্যাপারে বর্ণবৈষম্য-নশীত অনুসতি 
হওয়ায় তিন হুগলশী কলেজের অধ্যক্ষ পদ লাভ 
করেন নি। এই কলেজে থাকা কালে 'বেঞ্গল? 
ম্যাগাজন' নামে মাসিক পান্রকা প্রকাশ করেন। 
ভারতে ইংরেজী-সাহতাচচণর জন্য ১৮৭৭ খপ, 
[ব*বাবদ্যালয় কর্তৃক ফেলো নির্বাচিত হন। ১৮৬০ 
খুখ, তান সুরাটের পাশ খ্ীম্টান হরমদজি 
পেস্টনজবর কন্যাকে বাহ করেন। লালাবহারণ 

বেখন সোসাইঁটর অন্যতম সক্রিয় সদসার.পে 
কয়েকাঁট প্রবন্ধ পাঠ করেন-৮11102156968- 

1107 01 13677881 (১০.১২.১৮৫৮), 6112- 

01197 60009811010 11) 320651 (১৮৫১১), চ7)8- 

1151) 2010০2007 2 961088] 0১৮৫৯)) 7৩901- 

175 01131161151) [11512006177 07509119495 

91 736791 €১৮৭৪) প্রভাতি এবং সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ০০070101৯০5 চ200051101 11 

3০708251 (৯.১.১৮৬৯)। এগুলি শিক্ষা-জগতের 
উল্লেখযোগ্য অবদান। এইসব প্রবন্ধে শিক্ষা-বিদ্তারের 
গুরুত্ব সম্বন্ধে সরকার অবাহত হন এবং তাঁকে 
এ বিষয়ে পারকল্পনা রচনার ভার দেন। সরকার 
জমির উপর কর বসিয়ে জনাঁশক্ষার খরচ তুলতে 

চাইলে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আ্যসোসিয়েশনের সভায় 

তান বরোধিতা করেন। তান গিব*্বাস করতেন-- 

সমাজের প্রাতাঁট মানুষেরই শিক্ষার আঁধকার আছে 

এবং শিক্ষাদান সরকারেরই কতব্য। তিনি হিজ্দু 



লালবিহারণ সামা 

জাতিভেদ-প্রথার, ভারতায় ও ইউরোপ য়দের মধ্যে 
বৈষম্যের এবং জাঁমদারদের রায়ত শোষণের তীব্র 
সমালোচক ছিলেন। “গোবিন্দ সামন্ত বা 20105 
11150091901 2 761088] 7২2198 তাঁর একাট 

আত বখ্যাত উপন্যাস। বৈজ্ঞানিক চার্লস ডারউইন 
এই গ্রন্থের উচ্ছ্বাসত প্রশংসা করেন। এই উপন্যাসে 
শুধু জমিদারী শোষণের তীব্র প্রাতিবাদই ছল না, 
হিন্দু 'বধবাদের অবমাননা ও সামাঁজক অত্যা- 
চারেরও বিশদ চিন্ন ছিল। লালাবিহারী অবশ্য 
সাহত্যক্ষেত্রে আধকতর পাঁরাচত 4০1 78155 
0 730178851 গ্রন্থের জন্য। তাঁর ২৪০০116০৫1০125 

০1 4১195217051 1000 (১৮৭১৯) নামক গ্রল্থট 

লণ্ডন থেকে প্রকাশিত। তাঁর ইংরেজী রচনার খ্যাতি 
ছিল। [৩১৭,৮১১৩,২৫১২৬] 

লালাবহারণ সামা (১৮৬২-১৮৯২)। বাংলা 
ব্রেইল-পদ্ধাতর প্রবর্তক । মিশনারী স্কুল থেকে 
বি.এ. পাশ করে পাদরণ হিসাবে কর্মজীবন শুরু 
করেন। কিছার্দন 'শিক্ষকতাও করোছলেন। কাঁল- 
কাতার বেহালায় অন্ধ বিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঞাতা। [২৬] 

লাল মাহম;দ। বাগুইডহর- ময়মনাসংহ । প্রথম 

যোগ দেন। এই সময়ে 'হন্দু ও বৈষব ধর্মগ্রল্থ 
পড়ে বৈফব আচার গ্রহণ করেন। বটবৃক্ষমূলে 
তুলসীমণ্ঠ স্থাপন করে রীতিমত পূজা করতেন ও 
স্বপাক নরামষ খেতেন। তাছাড়া স্থাঁপত 
তুলসীমণ্ে নিয়ামিত কীতনাদ হত। তাঁর রাঁচিত 
একাঁট পদ--....কেহ তোমায় বলে কালী, কেহ 
বলে বনমালশ/কেহ খোদা আল্লা বাল ডাকে 
সারাংসার ৷” [৭৭] 

লালমোহন ঘোষ (১৮৪১৯ -১৮,১০,৯৯০৯) 

কৃফনগর--নদীয়া। রামলোচন। ১৮৭৩ খুশি. ব্যার- 
স্টার হয়ে হাইকোর্টে যোগ দেন। 'তানই প্রথম 
উদারপম্থী ভারতীয় 'যাঁন হাউস অফ কমল্স-এর 
নির্বাচনে প্রাতদ্বান্ববতা করোছিলেন ৫১৮৮৩)। 
ধনর্বাচনে পরাজিত হলেও তাঁর আদর্শ পরবর্তী 
কালে দাদাভাই নৌরজীকে ইংল্যান্ডে অনুরূপ 
প্রচেন্টায় উদ্ধ্ধ করোৌছল। ১৮৭৭/৭৮ খন. 
শসাঁভল সার্ভস পরাক্ষা-সংক্রান্ত আন্দোলনে যোগ 
দয়ে রাজনশাতিক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। এই উপলক্ষে 
১৮৭৯ খু. স্যার সরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বিলাত 
যান। প্রেস আযান, আর্মস আ্যান্ত, ইলবার্ট বল, 
জুরী নিয়োগ ইত্যাদি ব্যাপারে বিলাত ও ভারতে 
শবাভল্ন আন্দোলনে প্রধান বস্তা ছলেন। ১৮৯৩ 
শখ, বঙ্গাদয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। ১৯০৩ 

খু, মাদ্রাজ কংগ্রেসের সভাপাঁতরূপে শেষ বন্তৃতা 
করেন। 'বিশ্বাবদ্যালয় বিল, আঁফাঁসয়াল 'সক্রেট্ 

[৪৯৪ ] লাল নন্দলাল 

1বল, মাদ্রাজ মিউীনাঁসপ্যাল বিল ইত্যাঁদর প্রাতবাদ 
করেন এবং ভারতণয় ব্যবসায়-বাণিজ্যে শ্রাটিশ শোষণ- 
নীতির ফলে দেশীয় শিল্পের শোচনীয় পাঁরণাতি 
কথা স্মরণ কাঁরয়ে দেন। বর্ষীয়ান রাজনীতিকদের 
মধ্যে যাঁরা মধ্যপন্থা থেকে সরে যাচ্ছিলেন, এই 
বন্তৃতায় তাঁরাও সাক্রয় হয়ে ওঠেন। ২০.১২.১৮৯২ 
খু. টাউন হলে তাঁর প্রদত্ত জাারর 'বচার লোপ 
করার 'বরুদ্ধে বন্তুতার ফলেই সরকার ১৮৯৩ খা 
জারপ্রথা পুনঃপ্রবার্তিত করতে বাধ্য হয়। স্বনাম- 
ধন্য মনোমোহন ঘোষ তাঁর অগ্রজ । তান প্রাথামক 
'শক্ষার প্রয়োজনীয়তায় গুরুত্ব দিতেন। তাঁর রাঁচিত 
গ্রল্থ-_+116515 00 1161721178119,  4৯100176 

(১৯০৯)। [৪,৮১২৫১২৬] রি 

লালমোহন [বিদ্যানাঁধ (১৮৪৫ - ২৮.৯.১৯১৬) 
মহেশপুর নদীয়া । রমেশচন্দ্র ভট্রাচার্য। সংস্কৃত 
কলেজ থেকে কাব্য, অলক্কার, স্মাত, ন্যায় প্রভৃতি 
অধ্যয়ন করে ১৮৬৮ খুব. পবদ্যানাঁধ' উপাধি পান। 
এই বছরই কটক কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক ও 

পরে স্কুলসমূহের জেলা ডেপুটি ইন্সপেক্টর হন। 
১৮৭২-৮৮ খ. পর্তি নদীয়া ও মার্শদাবাদ 
জেলায় কখনও স্কুলসমূহের তত্বাবধায়ক, আবার 
কখনও দ্রোনং স্কুলের প্রধান শিক্ষক 'ছিলেন। এই 
সময় গ্রল্থাঁদ রচনা করেন। ১৮৮৮ -১৯০১ খুব. 
পর্যন্ত হুগলী নর্মযাল স্কুলের হেডপাঁণ্ডত ছিলেন। 
তাঁর রাঁচত গ্রল্থাবলশ : “কাব্যানর্ণয়', “সম্বন্ধ- 

নর্ণয়', ভারতীয় আর্যজাতির আদম অবস্থা 
“মেঘদৃতম প্রভীতি। “কবিকম্পদ্রুম', “পত্র প্রবন্ধ? 
শশক্ষা-সোপান' ও ারু-প্রবন্ধ” তাঁর রচিত ৪ খাঁন 
সকুলপাঠ্য পুদ্তক। 'বঙ্গদর্শন, পান্রকায় তাঁর 
'নবন্ধাঁদ প্রকাশিত হত। [৩,২৫,২৬,২৮] 

লালমোহন সেন (2 - অক্রো, ১৯৪৬) সন্দীপ 
_ চট্টগ্রাম । ব্যবসায়ী পাঁরবারে জল্ম। চট্রগ্রাম অস্ত্রা- 
গার আক্রমণে যোগ দিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে 
দাণ্ডিত হন। ১৬ বছর আন্দামান ও অন্যান্য বন্দী- 
নবাসে কাটিয়ে আগস্ট ১৯৪৬ খখ. মু্ত হন। 
কছাাঁদন পর স্বগ্রামে ফিরে যান। সাম্প্রদায়ক 
দাঙ্গা প্রাতরোধ করতে গিয়ে তাঁর মততযু ঘটে। 
[৭৬,৯৬] 

লালাসংহ। চোয়াড়-সর্দার লালাসংহের নেতৃত্বে 
৩ হাজার বিদ্রোহী ১৭৯৯ খু, বৃরভূমের সীমান্ত 
অগ্চলের 'বাভন্ন স্থানে জাঁমদার ও মহাজনদের 
গৃহ লৃঠ করে তাদের বিক্ষোভ জানায়। [৫৬] 

লালাবাবু। দ্র. কৃফচচ্দ্র সিংহ 
লাল; নঙ্দলাল (১৮শ শতাব্দী)। খ্যাতনামা 

কবিয়াল। রাজা রাজেন্দ্ূলাল িনের পবাবধার্থ 
সংগ্রহ পাশকার মতে তাঁর জন্মস্থান সম্ভবত 



[লক্াকৎ হোলেন 

চুচুড়া__হগগলশী। গোঁজলা গইয়ের তানি অন্যতম 
সঙ্গধত-শিষ্য এবং 'বখ্যাত কাঁবয়াল রাস নাঁসংহের 
সমকালশন ছিলেন। “সখীসংবাদ', '“কৃষ্ণকালন', 
'আগ্মনশ' প্রভাতি গানের রচাঁয়তা । তাঁর রাঁচিত বহু 

লহর ও খেউড় গানও আছে। গ্রানগ্ীল এখন 
দুজ্প্রাপ্য। একাঁটমান্র পাওয়া গেছে-হল এ সুখ- 
লাভ পখীরতে 'চিরাদন গেল কাঁদতে । [২০, 

২৫,২৬] 
ধলয়াকৎ হোসেন, মৌলভাী। জাতীয়তাবাদী 

নেতা । স্বদেশীষুগে যুবকদের নিয়ে 'বন্দেমাতরম 
ধন দিয়ে শোভাযাত্রা করতেন। প্ালসের সামনে 

যাবার আগে সাবধান করে বলতেন 'যাদের ভয় 

আছে তারা সরে পড়ো। চলে যাও। এরপরে যে 

বা যারা ভাগবে সে বা তারা মানুষ নয়, কুকুর 

বেড়াল'। কারাবরণটা তাঁর কাছে ছিল 'জল-ভাত'। 

সাধারণ সভা সরকার আইন করে বন্ধ করলে 'তাঁন 

বার বার সে আইন ভঙ্গ করে কারারুদ্ধ হন। এই 

কারণেই সাধারণের মনে পাীলসের ভয় ভেঙ্গে 

যায়। 'নজে দণ্ডভোগ করে লোকের মনে আইন- 

ভাঙ্গার ভাব জাগিয়ৌোছলেন। বর্তমান শতাব্দীর 

প্রারম্ভে ভারতে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু 
মুসলমানের সম্প্রীতি ও সমন্বয় সাধনে যাঁরা নেতৃত্ব 

1দয়েছেন, 'তাঁন তাঁদের অন্যতম । [১০৯২] 

লখলা দেবশ (১৮৯৬ - ৩.৩.১৯৪৩) জোড়া- 

সাঁকো-_কাঁলিকাতা । রণেন্দ্রমোহন ঠাকুর। স্বামী 

আর্ধকুমার চৌধুরী । বাল্যে বিশেষ অন্,রাগের 

সঙ্গে সংস্কৃত কাব্য-সাহত্য পাঠ করেন। তাঁর 

বাল্যকালের কয়েকাঁট কাঁবতা পড়ে রবীন্দ্রনাথ ?লখে- 

গছলেন, 'লীলার কঞ্পনা-লনলা এবং রচনা-লশলা 

আমার ভাল লেগেছে'। তাঁর একমান্র কাঁবতাগ্রল্থ 

শকশলয়” ১৩২৮ ব. প্রকাশিত হয়। রাঁচিত অন্যান্য 

গ্রন্থ : 'নবঘন', 'ঝরার বর্ণা', 'রুগহীনার রুপ, 

(উপন্যাস), পসণ্থন' ও ধ্রুবা?।1856,88] 

লখলাবন্র আনু, ৮ম শতাব্দী)। পতা মহা- 

চার্য ইন্দ্রভীত। 'বক্রমপুরী-বিহারের একজন বৌদ্ধ 

ভিক্ষুণণী। অবধূতাচার্য কৃমারচন্দ্র যে বৌদ্ধ তাল্তিক 

টপকা-গ্রল্থ রচনা করোছলেন, লীলাবজ্ু ও তিব্বতীয় 

শ্রমণ পৃণাধবজ এ টীকা তব্বতী ভাষায় অনবাদ 

করেন। [৬৭] 
লখলাবতখ, করাল (১৯২৩ ?- ১৫৬.৭১৯৭০)। 

১১৩১ খ:খ, মান্ন ৮ বছর বয়সে স্টার থিয়েটারে 

পরশুরাম নাটকে তাঁর আঁভিনয়-জীবন শুরু। 

ধশাশরকুমার ভাদূড়ীর শ্রীরগ্গম রঙ্গমণ্টে দুঃখীর 

ইমান" নাটকে শবলাতশ'র চরিত্রে অসাধারণ আঁভনয় 

তাঁকে 'বখ্যাত করে। জখবনের শেষাঁদন পর্যন্ত 

খতাঁন রঙ্গমণ্টে অজন্র নাটকে ও প্রায় শতাঁধক 

[ ৪৯৫ ] লেবেডেফ 

চিন্নে আভনয় করেন। নাচ-গানেও তাঁর দক্ষতা 

ছিল। তাঁর শেষ মণ্চাভিনয় ধবশ্বরূপা রঞ্গমণ্ডে 
'বেগম মেরী িব্বাস' নাটকে । (১৭] 

লশলা রাম্ন (২.১০.১৯০০ - ১১.৬.,১৯৭০) 
গোয়ালপাড়া--আসাম। 'গারশচন্দ্র নাগ। ১৯২১ 
খু. মাঁহলাদের মধ্যে প্রথম স্থান আধকার করে 
পদ্মাবতী স্বর্ণপদকসহ কলিকাতা বেখুন কলেজ 
থেকে বি.এ. এবং ১৯২৩ খী, ইংরেজী সাঁহত্যে 
প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে ঢাকা 'বিশবাঁবদ্যালয় থেকে 
এম.এ. পাশ করেন। ১৯২১ খই. নারী ভোটাধকার 
সামাত ও ১৯২২ খ্2ী. ঢাকায় উত্তরবঙ্গ বন্যানাণ 
কাঁমাটর সহ-সম্পাঁদকা 'নযুস্ত হন। ডিসেম্বর 
১৯২৩ খু, মাহলাদের কল্যাণের জন্য ১২ জন 
সহকর্মী 'নয়ে "দীপালশ সম্ঘ' গঠন করেন। তারপর 
দ্রীপালন সঙ্ঘের উদ্যোগে পাঁরকজ্পনা মত আরও 
কতকগুলি উচ্চ ও প্রার্থামক বিদ্যালয় প্রাতীষ্ঠত 
হয়। ১৯২৬ খু. দ্দীপালশ ছাত্রী সঙ্ঘ' নামে 
ছাত্রশ সংগঠন (ভারতে প্রথম) এবং ১৯৩০ খী, 
মাহলাদের আবাস 'ছান্ীভবন' প্রাতিষ্ঠা করেন। 
এরপর আনল রায়ের সংস্পর্শে বিপ্লবী দল 
শ্লীসঙ্বে যোগ দেন। ১৩.৫.,১৯৩৯ খড়, আনল 
রায়ের সঙ্গে পাঁরণয়সূতে আবদ্ধ হন। ১৯৯২৮ 

খু, কংগ্রেসের কালিকাতা আঁধবেশনের সময় তাঁর 
উপর নারী আন্দোলনের ইতিহাস রচনার দায়ত্ব 
আর্পত হয়। ১৯৩১ খু, 'জয়ন্তরী” নামে মাসিক 

পাত্রকা সম্পাদনা করেন। ২০.১২.১৯৩১ খএী. 

পৃলস তাঁকে বেংগল আঁন্যান্সে গ্রেপ্তার করে 

১৯৩৮ খু, পর্যন্ত আটক রাখে। মনন্ত হয়ে 

নেতাজশর জাতীয় পাঁরকষ্পনা কাঁমাটর মাঁহলা 

সাব-কাঁমাটর সদস্যা হন। ১৯৪১ খুশি, নেতাজীর 

অন্তর্ধানের পর আনল রায় এবং ?তাঁন উত্তর ভারতে 

ফরোয়ার্ড ব্রক সংগঠনের দাঁয়ত্ব নেন। মার্চ ১৯৪২ 

খখ. পূনর্বার গ্রেপ্তার হন । দেশাবিভাগের 1বরোধিতা 

করে তান এবং আনল রায় ঢাকাতেই থাকেন, 

ণকন্তু দলের সংগঠনের দায়িত্ব পড়ায় ভারতে এসে 
উদ্বাস্তুদের সেবায় আত্মানয়োগ করেন। 1তাঁন 

বাঙলার অন্যতম প্রাতানাধরূপে ভারতীয় গণ- 

পারষদের সদস্যা ছিলেন। মৃত্যুর আগে ২৯ মাস 

সংজ্ঞাহণন হয়ে হাসপাতালে 'ছিলেন। 1১৬ 

লেবেডেফ, হেরাপিম (১৭৪৯- ১৮৯৮)। ইউ- 

ব্রেনের বোঁশিয়া) এক চাষী পাঁরবারের ছেলে । 

সঙ্গশত-প্রাতভা ছিল সহজাত । সঙ্গীতে দক্ষতার 
জনা তান যৌবনে এক রাজপুরূষের সংস্পর্শে 

আসেন এবং তাঁর স্পো ইটালশতে ঘান। রুমে 

ঘুরতে ঘুরতে প্যারস হয়ে লপ্ডনে পোছান। 

সেখানে তান ভারতীয় পণ্যসম্ভারে পূর্ণ দোকান 



লোকনাথ ন্যায় পন্গানন 

দেখেন। এখান থেকে যাত্রীবাহী জাহাজে ১৫.৮. 
১৮৭৫ খু, মাদ্রাজ পেশছান। এখানকার মেয়র 
কর্তৃক তানি সংবার্ধত হন এবং কয়েকটি আসরে 
সঙ্গীত পাঁরবেশন করে কিছু অর্থ সংগ্রহ করেন। 
[কল্তু এখানে রক্ষণশীল সমাজে প্রবেশাধিকার না 
পেয়ে কালকাতায় আসেন। এ শহরের একমাত্র রুশ 
াকংসকের সাহায্যে স্থানীয় সমাজে সঙ্গীতজ্ঞ- 
রূপে প্রতিষ্ঠা পান। তাঁর আসরের টিকিট মূল্য 
ছিল ১২ টাকা। 'তাঁনই প্রথম পাশ্চাত্য যল্তে 
ভারতীয় সুর বাঁজয়ে শোনান। একজন রাজদ্রোহশ 
ভারতাঁয়কে আশ্রয় দিয়ে দেশীয় লোকের িশবাস- 
ভাজন এবং ইংরেজদের 'বরাগভাজন হন। গোলোক 
দাস নামে একজন স্কুল 'শক্ষক তাঁর কাছে পাশ্চাত্য 
সঙ্গত শশখতে ও 'বাঁনময়ে বাংলা ভাষা শেখাতে 
থাকেন। লেবেডেফ বাংলা শিখে এই ভাষায় একটি 
ব্যাকরণ রচনা করেন। এট ১৮০১ খশ. বিলাতে 
ছাপা হয়। 'তাঁন ক্রমে 'বাংলা আভধান', 'কথোপ- 
কথন গ্রল্থ', 'বাঁজগাঁণত”, 'বাংলা পাঁঞ্জকার অংশঃ, 
'ভারতচন্দ্রের কাব্য” নাটকের অনুবাদ ও একাঁট 
আত্মজশবনশ রচনা করেন। ভারতচন্দ্রের রচনা রুশ- 
দেশে প্রচারের জন্য লণ্ডনস্থ রুশ রাষ্ট্রদূতকে 
পত্র লেখেন। মাঁলয়ের একাঁট নাটক ও ইংরেজশ 
থেকে জড্রেলের নাটক “দ 'ভিসগাইজ' বাংলায় 
অনুবাদ করেন। কাঁলকাতা শহরের ডোমতলায় 
(এজরা স্ট্রীট) একাঁট রগ্গালয় প্রাতিষ্ঠা করেন এবং 
বাঙালশ আভনেতা ও আভনেত্রী নিয়ে ২৭,১১৯, 
১৭১১৫ খুশি. ভারতে প্রথম দেশী থিয়েটারের অনুষ্ঠান 
করেন। এই সময় 'বাঁশস্ট ইংরেজদের জন্য মূল্য- 
বান আসনের দূইাঁট থিয়েটার 'ছিল। লেবেডেফের 
সাফল্যে ঈর্ষান্বিত ইংরেজগণ প্রত্যক্ষভাবে জোসেফ 
ব্যাটেল নামে সীন পেশ্টার ও 'মঃ হে নামে এক 
রাজকর্মচারীর সাহায্য লেবেডেফের থিয়েটার আগুন 
লাগয়ে নম্ট করে দেয়। একজন ইংরেজ মাঁহলার 
সঙ্গে প্রণয় ও বার্থতা লেবেডেফের জীবনের অন্য- 

তম 'বপর্যয়। ধণের দায়ে তাঁকে আদালতে ষেতে 
হয়। সবশেষে 'ব্রাটশ কোম্পানীর করৃপপিক্ষ তাঁকে 
কলিকাতা ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। শেষ-জীবনে 
স্বদেশে ফিরে পররাশ্্র দপ্তরে কাজ করেন । লেবেডেফ 
রূশদেশে ভারতীয় ভাষা ও সং্কীতর প্রচারের 
জন্য সমাটকে পর ধদয়েছিলেন। [৩,১৭] 

লোকনাথ ন্যায়পন্জানন (১৯ শতাব্দী) নলচিড়া 
--বাখরগঞ্জ। শক্কর তর্কবাগীশের ছান্ন সুকাঁব 
লোফনাথ পূর্ববঙ্গের সবশ্রেম্ঠ নৈয়ায়ক ছিলেন। 
ধাকলার জগন্নাথ পণ্চাননের সময় নলাচিড়া শনম- 
নবদ্বীপ” নামে বিখ্যাত হয়োছল। লোকনাথ 
ম্যায়পণ্যাননের ছাত্রদের মধ্যে বাকলা উঁজরপুরের 

[ ৪৯৬ 1] লোকনাথ ব্ক্গচার? 

“দেবাংশ পাশ্ডত গৌরীনাথ তর্কবাগণীশ, নড়াইলে« 
রতনরায়ের সভাপাঁণ্ডিত কাশীনাথ তকপণ্টানন, 
স্মাতরপ্রবর পার্বতীনাথ তকাঁসম্ধান্তের না, 
উল্লেখযোগ্য । [৯০] 

লোকনাথ বল (১৯০৭ 2- ১৯৬৪) কানুনগো- 
পাড়া- চট্টগ্রাম । প্রাণকৃফণ। সুন্দর স্বাস্থ্যের আধ. 
কারী এই বিপ্লবী সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম 
বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ১৮.৪.১৯৩০ খশ. তাঁর 
নেতৃত্বে একটি দল চট্রগ্রাম এ.এফ.আই, অস্ত্াগার 
দখল করে। কয়েকজন 'বাচ্ছ্ন হবার পর এই 
বিপ্লবী বাহন ২২.৪,১৯৩০ খুশী, জালালাবাদ 
পাহাড়ে লোকনাথের সর্বাধিনায়কত্কে ব্রিটিশ সৈন্য ও 
পুলিসের এক বিপুল বাহনীরু সঞ্ে যুদ্ধে বিজয়ী 
হয়। এই যুদ্ধে তাঁর অনুজ দলের সর্বকানিছ্ঠ 
টেগরা হেরিগোপাল) আরও ১০ জনের সঙ্গে 
শহীদ হন। তিনি আত্মগোপনের জন্য কাঁলকাতায় 
এসে চন্দননগরে আশ্রয় পান। ১.৯,১৯৩০ খু, 

এই আস্তানা টেগার্টের নেতৃত্বে এক পৃঁলস বাহনশ 
কর্তৃক পাঁরবেন্টিত হয়। তন ও ৩ জন সঙ্গী 
মধ্যরান্রে গল চালিয়ে বেষ্টনী ভেদ করার চেষ্টায় 
জীবন মোখন) ঘোষাল নিহত ও লোকনাথ সত 
অপর ২ জন গ্রেতার হন। ১,৩,১৯৩২ খা, 

অন্যান্য সহযোদ্ধাদের সঙ্গে তিনি যাবজ্জীবন 
দ্বীপান্তর দণ্ড পান। ১৯৪৬ খু. মান্তর পর 
কিছুদিন মানবেন্দ্রনাথের র্যাঁডকেল পার্টতে ও 
শেষে কংগ্রেসে যোগ দেন। পরে রাজনীতির সঙ্গে 
প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। কাঁলকাতা কর্পোরেশনে 
দুন্ীতি দমন আফসার হয়ে কাজে যোগ দেন। 
ডেপুটি কাঁমশনার পদে থাকার সময় বাঁড় ফেরার 
পথে গাড়ীতেই অকস্মা মারা যান। [৪,৯৬] 

লোকনাথ ব্রজ্জচারশ (১৭৩১ -১৮৯০)। জল্ম- 

স্থান সম্পর্কে চাঁব্বশ পরগনার ৩ট গ্রামের নাম 
পাওয়া যায়, যথা- কচুয়া, চৌরাম্বী-কলা ও চাকলা। 
পতা- রামনারায়ণ ঘোষাল । ১২ বছর বয়সে উপ- 

নয়ন দীক্ষার পর কালণঘাট 'নবাসণ সাধক পাঁণ্ডত 
ভগবান গাঙ্গুলী কাছে শিক্ষা শুরু করেন। 
এই পণ্ডিত শিষ্য লোকনাথ সহ লোকালয় ত্যাগ 
করে হিমালয়ের উদ্দেশে রওনা হন। ভ্রমণকালে 
হতলাল 'মিশ্র নামে এক উচ্চস্তরের সাধকের সঙ্ঞে 
তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এই সময় ভগবান গাঙ্গুলীর 
মৃত্যু হলে হিতলাল 'মশ্রের সঙ্গে তিনি হিমালয় 
ও সম্ভবত িতব্বত অঞ্চলে ভ্রমণ ও যোগাভ্যাস 
করেন। ঢাকায় বারদশীর আশ্রমে আচার্য বিজয়কৃফ 
গোস্বামীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। শোনা বায়, এই 
যোগী ব্যান ইত্যাঁদ "হংন্্ প্রাণী, পাক্ধী, মাক্ষকা, 
পস্পড়াদের ভালবাসায় বশ করতেন। বারদীর আশ্রম 



লোচনানন্দ দাস 

দারদ্রের আশ্রম 'হসাবে পাঁরিচিত। এখানে ধনণ 
দরিদ্রের সমান ব্যবহার ছিল। একাঁদরুমে ২৭ বছর 
এই আশ্রমে বাস করেছেন । 'বারদীর রনক্ষচার” নামে 
বিশেষ পাঁরিচিত ছিলেন। তাঁর আয়ুচ্কাল সম্বন্ধে 
দবাভন্ন পুস্তকে 'বাঁভন্ন সময় ডীল্লাখত আছে। 
[২৫,২৬,৩৯] 

লোচনানম্দ দাস €(১৬শ শতাব্দী) কোণ্রাম- 
বর্ধমান। কমলাকর। বিখ্যাত চৈতন্যমণ্গল গ্রন্থের 
রচায়তা। 'তাঁন শ্রীখণ্ড বৈষব সম্প্রদায়ের নেতা 
নরহার সরকারের শিষ্য ছিলেন। গীতিকার 'হসাবেও 
তাঁর যথেষ্ট খ্যাত 'ছিল। লোচনানন্দ দাস গবরাঁচিত 
গোৌরলশীলা বিষয়ক ধামাল'র পদগাঁল গবশেষ 
প্রাসদ্ধ। [৩] 

শন্কর তর্কবাগশশ (১৭২৩ 2-১৮১৬2)। 
পারিবারক প্রবাদ অনুসারে তাঁর পিতা যদুরাম 
সারবভোম মৃূর্শিদাবাদ অগ্ল থেকে অনুমান ১৭০০ 
খু. নবদ্বীপ আসেন। ১৯শ শতাব্দীর শেষভাগ 

পর্যন্ত তিনি ককর্শ তকর্শাস্ত্ে প্রতিভার মুখ্য 
অবতার 'ছিলেন। ৯৭৯১ খু. তাঁর জীবদ্দশায় 
তাঁর সম্বন্ধে লিখিত বিবরণ--910021100]7 7017011 

15 0105 17590 06 05 ০০011926 ০1 10052, 

90911095010 705 1106 9151 10101195011) 

0170 50100197170 0105 ৮/10016 10101515165 5 1015 

[2009 1151)1750 10106 %০081118 ৬/101) 110০ 10৬০ 

01 ৮17006, 60০ 17747211 ৮710। 005 109৬৪ ০01 

1০917101755 2100 005 £52650 1২818175, ৬/111) 

15 0 ড৪1191210101” 1 পিতার কাছে ন্যায়শাস্ত্র 

অধ্যয়ন করেন। নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়ক পদে 
সূদশর্ঘকাল প্রাতাঁণ্ঠত ছলেন। বাঙালন প্রতিভার 
মূর্ত প্রতীকরূপে ভারতের সবন্প অসাধারণ প্রাত- 
পাশ্ত লাভ করেন। নানা শাস্নে পাঁশ্ডত্যের জন্যই 
তাঁর চতুষ্পাঠীতে ছাত্রসংখ্যা সর্বাপেক্ষা আঁধক 
ছিল। ছারদের মধ্যে বদেশীও 'ছিল। তাঁর ৪ জন 
নবদ্বীপবাসণ শ্রেষ্ঠ ছাত্র 'নাথচতুষ্টয় নামে পাঁর- 
ণচত 'ছিলেন। 'শিবনাথ বাচস্পাঁত তাঁর কানন্ঠ পুন্ন। 
অনেকের মতে তানি রঘুনাথ 'শিরোমণির বংশ- 
ধর। তানি নবদ্বীপরাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও বর্ধমানরাজ 
1তলকচাঁদের দানভাজন ছিলেন! [৯০] 

শঙ্করনাথ রায় 0১৯১১ -2) নবশ্রাম-ঢাকা। 

যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য । প্রকৃত নাম প্রমথনাথ। ঢাকা 
বিশ্বাবদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম.এ. পাশ করে 
কাঁলিকাতায় কর্মজীবন শুরু করেন। 'নবষগ' 
পান্তকার সহ-সম্পাদক কালাপদ গন্হরায়ের সঙ্গে 
ঘাঁনষ্ঠতার সূত্রে তান বৃহত্তর সাহাত্যক গোম্ঠীর 
সন্গো পারাচিত হন। প্রথম দিকে ইংরেজীতে প্রবন্ধ 
লেখায় আগ্রহী ছিলেন। পরে শঙ্করনাথ নামে 

৩৭ 

[৪৯৭ ] অচখনন্দন দাস 

তিনি ভারতের সদ্ধসাধকদের জাবন-কাহনন 
বাংলায় লিখে হমাদ্র” পন্রিকায় প্রকাশ করতে 
থাকেন। তাঁর রচিত দ্বাদশ খণ্ড "ভারতের সাধক", 
দুই খণ্ড “ভারতের সাধিকা' এবং "সাধুসন্তের 
মহাসঙ্গমে' এই ১৫টি গ্রন্থকে ভারতের অধ্যাত্ম- 
সাধকদের জীবনের মহাকাব্য বলা যায়। এই গ্রল্থ- 
গুীলতে যোগী, তাঁল্লক, বৈদাল্তিক, বৈফব, মর- 
ময়া প্রভাতি সব শ্রেণীর সাধকদের জবন-আলেখ্য 
তান উপাঁষ্থত করেছেন। ১৯৬৪ খু. তাঁকে 
রবীন্দ্র পুরস্কার দেওয়া হয়। 1১৫৫] 

শঙ্করানল্দ ব্রক্গচারী। চন্দননগর-_হুগলশ। 
পূর্বনাম-উপেন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যায়। তাঁর রাঁচত 
গ্রল্থ : 'জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ', 'জখবের সাধ্য ও 

সাধনা", "ণ্ডীদাসের জন্মস্থান", 'মানুষ ও গ্রামের 
প্রাচীনত্ব ও পুরাতত্বের আঁবম্কার', “আমাদের 
জাতীয় ইতিহাসের 'দিগঁদর্শন', 4১ 81161 
77119009179 06 075 362591 13101017711 ৮1706 

00101070001 ০ 0০ ৬৩৭৪৪ প্রভৃতি। [87 

শচীদুলাল দাশগনপ্ত (৯৯১১২-৭.৪.১৯৬৬)। 
১৯৩৬ খু, কোম্ররজ বিশ্বাবদ্যালয় থেকে ইতি- 
হাসে দ্রাইপস এবং ১৯৪৩ খত, মাদ্রাজ থেকে 
গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে িশ্লোমা লাভ করেন। ১৯৪৬ 

খপ. তান 'দল্ল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গ্রল্থা- 
গাঁরক নযুন্ত হন। এখানে তান গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান 
বভাগের প্রধান অধ্যাপক গছলেন। ১৯৬০ খুঈ, 
১৪শ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে মূজা সভাপাতির 
দায়িত্ব পালন করেন। বহুদিন আযকাডোমক কাউ- 
'সলের সদস্য 'ছিলেন। [১৪৯ 

শচশন বস; (?- ২৮.১০.১৩৪৭ ব.)। স্বদেশপ 
আন্দোলন-কালের প্রভাবশালন ছাত্রনেতা । প্লিপন 

কলেজের ৪র্ঘ বার্ধক শ্রেণীর ছাত্র শচশন বন্দে- 
মাতরম্ সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রাতত্ঠাতা ছিলেন! 
১৯০৮ খু, তান ৩নং রেগুলেশন আইনে 
রাওয়ালাঁপাণ্ড জেলে আটক হন। আান্ট-সার্কুলার 
সোসাইটি স্থাপন-কালে কৃষ্ণকুমার মিত্র তার সভা- 
পাত এবং তিনি তার সম্পাদক 'ছিলেন। ব্যবসা ও 
বাণিজ্য পত্রিকার সম্পাদক থাকা কালে তাঁর মৃত্যু 
হয়? [&,৯২] 

শচশনল্দন দাস (১৮৫৬ £-১৯২৬ 2) মাঁণকা- 
হার- মৃর্শিদাবাদ। িতা--মৃদগ্গবাদক বনমালশী। 
তিনি পিতার কাছে মৃদগ্গ ও মাণিকাহারের কৃফসংল্দর 
ঠাকুরের কাছে কীর্তন শেখেন। পরে পিতার 
সহায়তায় সম্প্রদায় গঠন করেন। 'বাঞ্গালার 'বখ্যাত 
কর্তন গায়কগণের মধ্যে শচশনল্দন অন্যতম । 
অনেকেই তাহাকে বড় মৃূলগায়ক রাঁসক দাসের 
পরেই স্থান দিতেন । [২৭] 



শচশন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (৬.৯.১৯২০-?) 
কাঁলকাতা। সতীশচন্দ্র। ১৯৪২ খু. বি.এ. পাশ 
করেন। কবিতা রচনার মধ্য 'দয়ে সাঁহাত্যিক জীবনের 
আরম্ভ। ক্রমে গল্প, উপন্যাস ও নাটক রচনা করেন। 
১৯৪১ খু. তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক 

ওয়াই,এম.স.এ. হলে মণ্চস্থ হয়। ১৯৪৫ খটী, 
সর্বভারতীয় বেতার নাট্য প্রাতিযোগতায় নাটক 
রচনার জন্য পুরস্কৃত হন। সাহত্যকর্মের স্বীকীতি- 
স্বরূপ ১৯৬৬ খী, 'অমৃত পুরস্কার' লাভ করেন। 
সাহিত্যের ভৌগোলিক সীমা সম্প্রসারণ, বিশেষত 
সমুদ্র ও দ্বীপ-দবীপান্তর নিয়ে সার্থক ও মৌলিক 
রচনায় তাঁর কাঁতিত্ব আছে। তাঁর রাঁচত প্রায় ৪০ 
খানা গ্রন্থের মধ্যে শিশুদের উপযোগী বইও কিছ 
আছে। কয়েকখানি গ্রন্থ 'বাভন্ন ভাষায় অনুদিত 
হয়েছে। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রল্থ : ধদ্বতীয় অন্তর”, 
'সাগারকা”, "সীমান্ত 'শাঁবর', “দেবকন্যা”, শসন্ধূর 
টিপ”, 'জনপদবধ, 'কর্ণাটরাগ', 'পদমঞ্জরা” প্রভীতি। 
[১৪৯] 

শচশপ্দ্রনাথ বারক (?- ৮.১২.১৯৪৫) বড় 
সুবর্ণপুর-মোদনীপুর। বন্দী ভারতীয় জাতীয় 
সৈন্যদের (1.4) ম্যাম্তর দাবতে সংগঠিত 
[বক্ষোভ-মাঁছলে অংশগ্রহণ করেন। মিছিলের ওপর 
পুলিসের যে গুজি চলে তাতে আহত হয়ে তান 
এ 'দনই মারা যান। [৪২] 

শচল্দ্রনাথ মন (৩১.১২.১৯০৯ - ৩.৯, 
১৯৪৭)। ১৯২৮ খখ. সাইমন কামশনের বিরুদ্ধে 
1বক্ষোভ করার জন্য তাঁকে কলেজ থেকে বাঁহন্কৃত 
করা হয়। গাম্ধীবাদী শচশল্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা 
বন্ধের জন্য শান্তি 'মাছল বের করবার সময় গুণ্ডার 
ছুরিকাঘাতে মারা যান। প্রাকৃ-স্বাধীনতা ষৃগে 
কংগ্লেস সাহত্য সক্ঘের প্রধান উদ্যোন্তা ও সম্পাদক 
ছিলেন। সম্ঘের প্রযোজনায় "অভ্যুদয়, নৃত্যনাট্য 
১৯৪৫/৪৬ খনম্টাব্দে জনাপ্রয় হয়োছল। [১০] 

শচশম্দ্রনাথ সান্যাল (১৮৯৩ -জানু. ১৯৪৫) 
বারাণসী--উত্তরপ্রদেশ। হারিনাথ। বারাণসীতে 
বাঙালনটোলা স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ১৯০৭ খ্ী, 
কাঁলকাতায় গুপ্ত বিস্লব দলে যোগ 'দয়ে ১৯০৯ 
খুশি, বারাণসীতে ইয়ং ম্যান্স্ আসোসিয়েশন, 
নামে এক বিপ্লবী দল গঠন করেন। পরে প্রতুল 
গাঞ্গুলশ, রাসাবহারী বস: প্রমুখদের সঙ্গে পারাঁচিত 
হম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় য্স্তপ্রদেশের 'বস্লবী 
কর্ণ নগেন্দ্রনাথ দত্ত ওরফে গিারজাবাবূর মতই 
রাসাবহারশ বসুর সহকারণী হয়ে ভারতশয় সৈন্য- 
দলের, বিশেষ করে ৭ম রাজপুত রোজমেন্টের 
সাহায্যে 'ত্রটশ সরকার উচ্ছেদের পাঁরকল্পনায় 

[৪৯৮ এ শচীল্দুলাল করগ.চ্ত 

অংশগ্রহণ করেন। লাহোর ও বেনারস ষড়যন্ছ 

মামলায় অভিযুস্ত হয়ে ১৯৯১৫ খ্ী. যাবজ্জীবন 
কারাদণ্ডে দাণ্ডত হন। আন্দামান থেকে ১৯৯২", 
খী. মুন্ত পাবার পর পুনরায় বিপ্লবী সংগঠনে 
উদ্যোগী হন। [তিনি উত্তরপ্রদেশ অণ্চলে শহন্দুস্থা* 
রপাবাঁলকান আযসোঁসিয়েশনে'র অন্যতম প্রাতি- 
াতা। ২৫.২.১৯২৫ খত. বিদেশ থেকে অস্টু 
আমদানী করে দেশকে মুস্ত করার চেষ্টায় গ্রেপ্তার 
হয়ে ২ বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। এইসময়েই 
কাকোরাঁ যড়ষল্ল মামলায় জাঁড়িয়ে তাঁকে ৬.৪.১৯২৭ 
খু. পুনরায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া 
হয়। ১৯৩৭ খু. মাল্ত পেলেও জাপানের সাহায্ে 
ভারতকে মুক্ত করবার ঘড়যল্ত্রকারী সন্দেহে ১৯৪১ 
খু. পুনরবার গ্রেপ্তার হন। দ্বিতীয় মহাষদ্ধের 
সময় জেলের মধ্যে যক্ষমারোগাক্রান্ত হলে সরকার 
তাঁকে মুন্ত দেয়। গোরখপুরে অন্তরীণ থাকা 
কালে তাঁর মৃত্যু হয়। 'তাঁন বহু প্রবন্ধ ও 

গ্রল্থ এক সময় গবপ্লবীদের যথেষ্ট প্রেরণা 'দয়েছে। 
িকছুঁদন তিনি “অগ্রগামী” পান্রকার সম্পাদক 
[ছলেন। [৪২,৪৩,৫৪,১০৪,১২৪] 

শচশন্দ্রনাথ সেনগ্প্তি (১৮৯২-?) সেনহাট 
_স্খুলনা। রংপুরে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ১৯০৫ খন, 
স্বাধধনতা আন্দোলনে যোগ 'দিয়ে বিদ্যালয় ত্যাগ 
করেন। জাতশয় বিদ্যালয় থেকে প্রবৌশকা পাশ করে 
দব.এ. পর্যন্ত পড়েন। জাতীয় কলেজের অধ্যাপক 
িলেন। সাস্তাঁহক পহতবাদশ', শবজলী", “আত্ম- 
শান্ত' প্রভাতি পান্রকা সম্পাদনা করেন। দৈনিক 
'কৃষক' ও ভারত” পান্রকার সহ-সম্পাদক 'ছিলেন। 
রাঁচত উল্লেখযোগ্য নাটক : শসরাজদ্দৌলা”, 'গোরক 
পতাকা”, 'রন্তকমল' প্রভাতি । শচশন্দ্রনাথের পাঁরচয় 
প্রধানত নাট্যকাররূপেই ॥ তাঁর রাঁচিত 'বাঁভম্ন নাটকে 
জাতীয়তাবোধের উদ্দীপনা 'ছিল। তাঁর কয়েকটি 
সামাজক নাটকও মণ্ে সাফল্যলাভ করে। 18] 

শচশন্দ্রলাল করগ;প্ত ফেব্রু. ১৯৯০৬ - ১৯:৮৬. 

১৯৭৫) নলাচড়া-_বাঁরশাল। রাসাঁবহারী। ছাত্র- 
জণবনেই তান বাঁরশালে প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতীর 
প্রতিষ্ঠিত শঙ্কর মঠের সংস্পর্শে এসে বিপ্লবী 
ধারায় অনূপ্রাণত হন। ১৯২২ খী. তান 'নজ 
গ্রামে পববেক আশ্রম" গড়ে তুলে ফুব-ছারদের 
নৌতিক ও চাঁরান্তক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। 

১৯২৮ খুখ. কাঁলকাতায় অন্ষ্ঠত কংগ্রেস আধ- 

বেশনে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যোগ দেন। ১৯২৯ 
খুশী, শেষের দিকে মেছয়্াবাজার বোমা মামলায় 
তান প্রথম কারার্্ধ হন। ৮.২.১৯৩১ খ্যী, 

দীনেশ মজুমদার ও সুশীল দাশগুস্তের সঙ্গে 



শতদলবাপিনী বিশ্বাস 

[তান মোদনশপুর জেল ভেঙে পাঁলয়ে আসেন। 
পলাতক অবস্থায় বাঙলার 'বাভন্ন জেলায় বিপ্লবী 
আন্দোলন সংগঠিত করার সময় ধরা পড়ে দ্বীপা- 
ন্তারত হন। আন্দামানের সেলুলার জেলে বন্দীদের 
প্রতি অত্যাচারের প্রাতবাদে যে অনশন ধর্মঘট 
হয়োছল তান তাতে অংশ নেন। & বছর পর 
আলবপুর জেলে তাঁকে স্থানান্তাঁরত করা হয়। 
এখানে তিনি কমিউনিস্ট পাট'র সংস্পর্শে আসেন। 
১৯৪৫ খু. তান কারামুন্ত হন এবং ১৯৪৬ 
খুব. এক বিবৃতি দিয়ে কামিউীনিস্ট পার্টর সংস্রব 
ত্যাগ করেন। ১৯৪৭-৪৯ খডী, পযন্ত তান 
দাক্ষণ কলিকাতা কংগ্রেস সংগঠনের সঙ্গে যমন্ত 
ছলেন--তখন তান এ.আইস.স.-র সদস্য। ১৯৪৯ 
খুশ তান উদ্বাস্তুদের মধ্যে সেবাকাজ করার 
উদ্দেশ্যে হারপুরে কেল্যাণগড়) আসেন । এই বছরের 
শেষে কুচাঁবহারে ভুখা 'াছলে পুলিসের গুলি 
বরণের ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে তান রাজনীতির সঙ্গে 
সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেন। িসেম্বর ১৯৪৯ 

খী. হাবড়ার নিকটবত হাটথুবা অণ্ুলে স্থানীয় 
হাজী এলাহ বক্স সাহেবের প্রদত্ত ৭৫ শতক জাঁমতে 
“গ্রাম সেবা সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা করে আমত্যু সঙ্ঘর কাজ 
করে গেছেন। তাছাড়া হাবড়ার প্রাতাঁট শিক্ষা এবং 
সমাজসেবামৃূলক প্রাতিষ্ঞানের সঙ্গে তিনি সাক্য়- 
ভাবে যুস্ত ছিলেন। [১৪৯] 

শতদলবাসিন বিশ্বাস (১৮৮৩-১৯১১) 
ফরিদপুর । “বেহুলা”, “বাংলার ব্রতকথা”, "সন্তান- 
পালন' প্রভাত গ্রন্থের রচায়ন্রী। 1২৫,২৬] 

শাঁফিকুর রহমান €(৫- ২২.২-১৯৫৬২) পূর্ব 
পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনের শহীদ। ২১ 

ানহত শহীদদের প্রাত শ্রদ্ধা জানাতে ঢাকার রাজ- 
পথে যে বিরাট শোভাযাল্রা বার হয় তার ওপর 
পুলিসের গাল চললে তানি নিহত হন। [১৭] 

শম্ডুচন্দ্র বাচস্পাতি (2- ১৮৪২) উজীরপুর-- 
বারশাল। ১৮২৬ খুশী. কাঁলকাতা সংস্কৃত কলেজের 
বেদান্তের অধ্যাপক 'নিষুন্ত হন। টালার বাগানে তাঁর 
চতুষ্পাঠশী 'ছিল। সদানন্দকৃত “বেদান্তসার' সংশোধন 
করে ১৮২৯ খুধ. প্রকাশ করেছিলেন। 18,৬৪] 

শম্ডুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৮৮-৫.১৮৩৯ - ৭১২, 
১৮৯৪) বরাহনগর- চব্বিশ পরগনা । মথুরামোহন। 
কাঁলকাতার ওরয়েন্টাল সোৌঁমনারী ও 'হন্দু মেক্রো- 
পালটান কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে ইংরেজীতে 
অসাধারণ ব্যৎংপাত্ত লাভ করেন। কলেজে থাকা 
কালে বন্ধু কৃষদাস পালের সহযোগিতায় “ক্যালকাটা 
মান্থাঁল ম্যাগাজিন" পাত্রকা প্রকাশ করেন। এরপর 
শদ মার্মিং কানকজ' এবং শদ 'হল্দু ইন্টোলিজেল্সার' 

[ ৪৯৯ ] 
শন্ভুচল্ত মুখোপাধ্যাক়্ 

পত্রিকার সঙ্গে যস্ত ছিলেন। কলেজের ছান্রাবস্থায় 
১৮৬৭ খী. সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে তাঁর রচনা 
এ বছরেই প্রথমে লন্ডনে এবং পরে কাঁলকাতায় 
প্রকাশিত হয়। মাত্র ১৮ বছর বয়সে রাঁচিত এই 
পুস্তিকা 41105 17110110155 70 00৩ ৮৩০০" 
তাঁর রাজনোতিক জ্ঞানের পাঁরচায়ক। ১৮৫৮ খ:খ. 
হন্দু প্যাট্রিয়ট" পাত্রকার প্রথমে সহকারশ ও পরে 
সম্পাদক হন। ফেব্রুয়ারী ১৮৬১ খু, 'মুখারজশীস 
ম্যাগাঁজন' নামে বিখ্যাত পত্রিকা প্রকাশ করে সংবাদ 
জগতে প্রসিদ্ধি অন করেন। দেওয়ান ও ফৌজ- 
দারী উভয় আইনে অসাধারণ দক্ষতার জন্য বহ্- 
বার তাঁকে প্রিয় সাংবাঁদকত৷ ছেড়ে দেশশয় ভূম্যাধ- 
কারণদের মল্ণাদাতার কাজ করতে হয়েছে । ১৮৬৪ 
খু. মুর্শিদাবাদের নবাব নাঁজমের দেওয়ান, ১৮৬৮ 
খু. কাশীপুরের রাজার সেক্রেটারী এবং ১৮৬৯ 
খু. রামপুরের নবাবের সেক্রেটারী 'নিযুস্ত ছিলেন। 
১৮৭৭ খ?. পুরা মহারাজের মল্্প হন। ১৯৮৮২ 
খু, 7২515 8110. [২৮551 নামে সাপ্তাহক পন্িকা 
প্রাতিষ্তা করে আমরণ পরিচালনা করেন। লক্ষেবীয়ের 
'তালুকদারস্ আযসোসিয়েশনে'র সেক্রেটারী, কলি- 
কাতা বিশ্বাবিদ্যালয়ের ফেলো এবং একজন প্রথম 
শ্রেণীর অবৈতাঁনক ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ১৮৭৫ 
খী. বাশস্ট নেতৃবর্গের উদ্যোগে ইন্ডিয়ান লখগ' 
প্রাতীষ্চত হলে শম্ভুচন্দ্রকে সভাপতি নির্বাচিত করা 
হয়। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আলান অস্রী- 
ভিয়স হিউম তাঁর রাজনোতক জ্ঞানের জন্য তাঁকে 
'গুরুজন' বলে সম্বোধন করতেন। তৎকালীন রাজ- 
নৌতিক আন্দোলনে তাঁর আন্তরিক যোগ 'ছিল। 
জীবনের শেষভাগে 'ব্রিটিশ ন্যায়বিচারে শ্রদ্ধা হারয়ে- 
ছিলেন ব'লে স্টুয়ার্ট বেইলী নামে বাঙলার লাট 
কর্তৃক সরকারী উপাধি দানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করেন। 'তানই একমান্র হন্দু নেতা যান অসাম্প্র- 
দায়ক মনোভাবের জন্য ৯৮৭৭ খুশ. রুশ-তুকশ 
যুদ্ধকালে মুসলমান নেতাদের সঙ্গে নবাব আব্দুল 
লাতিফ বাহাদুরের সভাপাতত্বে প্রকাশ্য সভা করেন। 
তাঁর মৃত্যুতে মৌলভশ সৈয়দ খাঁন বলেন, 'আমাদের 
সম্প্রদায়ের দুর্ভাগ্য... । কষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
বলেন, "৪ ৫৩ ০০০ 7১০০৫০1 01 11127900076 2170 

2. 09190090150 00967৩1 910 10086 ০0৫ 0061 

তান আমোরিকান ইউানভাঁশউ থেকে হোঁমিও- 
প্যাথিতে এএম.ডি. উপাধি পেয়োছিলেন। বঙ্গাণয় 
ধসাভালয়ান স্ক্রীন সাহেব ঠা) 1150181) 3 001772- 

115" নামে শম্ডুচন্দ্রের একাটি জশবনচারত রচনা 

করেছেন। তাঁর রাঁচত গ্রল্থ : 402) 006 0০৪4968 
01 11671010109, 00 11500, 1০৫08 

2110 111৩ 00208971225 ৮0106 02816529012 



শন্ভুচন্দ্র শেউ 

11701217 19117105555 ৮706 111105 117 117019, 2104 

19 11019 প্রভৃতি । [৭,৮,২৫,২৬] 
শম্ভূচন্দ্র শেঠ (2-১৮৮৩?) চন্দননগর-_ 

হূগলণী। রাধামোহন। প্রকৃত উপাধি নন্দী, নবাব- 
প্রদত্ত উপাধি শেঠ। সামান্য লেখাপড়া শেখেন। 
৯ হাজার টাকা মূলধন নিয়ে বড়বাজারে লোহার 
দোকান খোলেন। এ দোকানই পরে শেঠ আযাণ্ড 
সল্প” নামে পারাঁচিত হয় এবং লোহা ও ইস্পাতের 
ব্যবসায়ে শীর্ষস্থান আঁধকার করে । ভারতের বাইরে 
বেলজিয়ম, জার্মানী, ইংল্যান্ড প্রভাতি দেশের সঙ্গেও 
এই প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। 'তাঁনই 
পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে লোহা এবং ইস্পাত আমদানশ 
ব্যবসায় স্থাপন করে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের পথ 
প্রদর্শন করেন। [৩১] 

শম্ডুনাথ পণ্ডিত (১৮২০-৬.৬.১৮৬৭) 
ভবানীপুর- কাঁলকাতা। সদাশিব পাঁণ্ডত। কাশ্মশরী 
পাণ্ডিত বংশের সন্তান । শম্ভুনাথ খুল্পতাতের কাছে 
পালিত হন এবং তাঁরই ইচ্ছায় লক্ষেনী থেকে উর্দু 
ও ফারসী শেখেন। ১৪ বছর বয়সে কাঁলকাতায় 
ফিরে ওঁরয়েপ্টাল সোঁমনারশতে ভার্ত হন। ১৮৪৯ 
খী, স্কুল ত্যাগ করে সদর দেওয়ানী কোটের 
সহকারণ রেকর্ড-ীকপার 'নিষুন্ত হন। এখানে আইন 
বিষয়ে আঁভিজ্ঞতা সণ্চয় করে ১৮৪৫ খু. রবার্ট 
বালের অধীনে 'ডিক্ীজারর মুহরীর পদ পান। 
এই সময়ে 'িডক্রীজারর আইন সম্বন্ধে একাঁট 
গ্রন্থ রচনা করে আইনের দোষগ্ালর সমালোচনা 
করেন। ফলে তান সরকারের 'নকট পাঁরাঁচত হন 
এবং তাঁরই নির্দেশমত দোষগ্াীল সংশোধিত হয়। 
৯৮৪৮ খুশী. আইন পরাক্ষা পাশ করে অজ্পাদনেই 
ফৌজদার* উকিলরূপে খ্যাত হন। মার্ট ১৯৮৫৩ 
খুখ. জুনিয়র সরকারশ উকিল, ১৮৫৬ খুশী. কাঁল- 
কাতা প্রোসডেন্সপী কলেজের আইন অধ্যাপক এবং 
১৮৬১ খ্ডী, সিনিয়র সরকারী উাঁকল হন। ১৮৬২ 
খু, হাইকোর্ট প্রাতিষ্ঠত হলে এদেশীয় প্রথম 
1বচারপাঁতরূপে আমত্য কাজ করেন। শহন্দু 
শ্যাট্রিয়ট' পাশ্রকায় আইন বষয়ে প্রবন্ধ রচনা 
করতেন। ভবানপপুর ব্রাহ্মসমাজের সভাপাঁত এবং 
৩১৯.১০,৯৮৫১ খুশি, প্রাতিষ্ঠত 'ন্রাটিশ হইাণ্ডিয়ান 
আ্সোসয়েশনের প্রীতিষ্ঠাতা-সদস্য ছিলেন প্রশ্গাত- 
শীল দৃজ্টিভগ্গীসম্পন্ন শম্ভুনাথ ১৮৪৯ খু. 
বেথুন স্কুল প্রাতঙ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিজ 
কন্যাকে এঁ স্কুলে প্রেরণ করেন। লাখেরাজ জাম 
ঈম্বন্ধে তাঁর মতামত এ সম্পর্কে 'বিচার-ব্যবস্থা 
সহজ করেছে। রেগুলেশন ল সম্পকে তাঁর রচনা 
এবং শীপয়ার্সনের '্বাক্যাবলশ” গ্রল্ধে তাঁর আইন 

, সম্পর্কে বশাকরণ উল্লেখযোগ্য । আদ ব্রাঙ্মসমাজ্ে 

[ &০০ ] শরজ্জস্ত্র দেব 

তাঁর ঈশ্বর সম্পর্কে পাস্তকা 01006 06]2 

০£ ০০৫, একাট খ্যাত রচনা । [৩১৭১৮,২৫,২৬। 

শরচ্চন্দ্র দাশ, রায়বাহাদর €১৮.৭.১৮৪৯ - 
&.১,১৯১৭) আলমপূর- চট্রগ্রাম । দীনদয়াল ওরফে 
মাগনদাস। প্রখ্যাত পারব্লাজক ও আঁবম্কারক। চট্রু- 
গ্রামে প্রাথীমক শিক্ষা শেষ করে কাঁলকাতা প্রোস- 
ডেন্সপী কলেজ থেকে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৭৪ 
খ. দাঁজাীলং ভুয়া বোর্ডং স্কুলের প্রধান শিক্ষক 
হন এবং এখানেই তিব্বতী ভাষা শেখেন। ১৮৭৯ 
খুশী, এবং ১৮৮১ খু. তিব্বতের রাজধানণ লাসায় 
যান। প্রথমবার যখন তিব্বতে যান সে সময়ে 'তিব্বতে 
িাদেশশ লোকের প্রবেশাধিকার নাষদ্ধ 'ছিল। তাই 
সেখানকার প্রাচীন পাঁথপন্র এবং ধর্ম ও পৌরাণিক 
তথ্যাদদ সংগ্রহের জন্য আঁতি সন্তর্পণে বিপম্জনক 
পথে তাঁকে যেতে হয়োছল। দ্বিতীয়বার লাসায় 
1তাঁন ত্রয়োদশ দালাই লামার দর্শনলাভে সমর্থ 
হন। িতষ্বতী ভাষা ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে তাঁর 
গভীর জ্ঞানের পাঁরিচয় পেয়ে লামারা তাঁকে “পান্ডিব- 
লা” অর্থাৎ পাঁণ্ডত মশাই বলে সম্বোধন করতেন। 
তিব্বত ভ্রমণকালে তিনি 'হমালয় 'গারশঞ্গ 
কাণ্চনজজ্ঘার ও তিব্বতের বহু অজানা ভৌগোলিক 
তথ্য সংগ্রহ করেন এবং বহু পুঁথপন্ত নিয়ে দেশে 
ফেরেন। ১৮৮৪ খডী. বাঙলা সরকারের অন্যতম 
সেক্রেটারী মেকলে সাহেবের সঙ্গে সাকম, ১৮৮৫ 
খী, চীনের পাঁকং ও ১৯১৫ খু, জাপান 
ভ্রমণে যান। চীনে বেশীর ভাগ সময় চীনা লামাদের 
পোশাকে লামাদের বৌদ্ধমঠেই কাটিয়েছেন। সেজন্য 
লামারা তাঁকে 'কাচেন-লামা বা “কাশ্মীরশ-লামা' 
অর্থাৎ কাশ্মীর হইতে আগত লামা আখ্যা 'দিয়োছিল। 
১৮৮৭ খ্ী, বৌদ্ধধর্ম অধ্যয়নের জন্য তিনি শ্যাম 
দেশে যান এবং সেখানকার রাজা তাঁর পাঁণ্ডিত্যে 
মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'তুধিতমত' পদক উপহার দেন। 
১৮৮১ -১৯০০ খংশ. পর্যন্ত বাঙলা সরকারের 
তব্বতশ ভাষার অনুবাদক 'ছলেন। ১৮৯২ খন. 
4900901)15072%6 ১০০151০” স্থাপন করেন। ১৯০২ 

খুধ, 21৮5090-60081151) 19190101821 গ্রস্থ রচনা 

শেষ করেন। ১৮৯৯ খটী, লণ্ডনের 'রয়েল জিও- 
গ্রাফক্যাল সোসাহঁট' তাঁর রচিত “ত্বত ভ্রমণ 
বৃত্তান্ত, গ্রন্থ প্রকাশ করেন ও এ সোসাইটি কর্তৃক 
তিনি পুরস্কৃত হন। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রল্খ : 
“]001705% 10 17959. 8110 (05210917102, 

00181 2১811015 2া। 0105 19170 06 9204৭ 

ণবোধিসত্বাবদান কজ্পলতা, প্রভৃতি । [৩,১৭,২৫, 
২৬,৩০1] 

শরচ্চচ্ছ দেব (১৬.১০.১৮৫৮-?) হবরিনাভি 
চব্বিশ পরগনা। নন্দলাল। হাঁরনাভি ইংরেজী 



শরচ্চল্ছ শাপ্পশী 

[বদ্যালয়, মেক্ট্রোপালটান কলেজ ও সংস্কৃত কলেজে 
কিছুদিন পড়ে তারানাথ তর্কবাচস্পাতির কাছে 
সংস্কৃত বিদ্যামান্দরে মৃশ্ধবোধ ব্যাকরণ শেখেন। 
কালিদাস পালের কাছে ড্রায়ং শিক্ষা শুরু করে 
১২৯৪ ব. গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে ভার্ত হয়ে ৭ 
বছর শিক্ষালাভ করেন। ১৩০১ ব. ঢাকার নশল- 

কান্ত ভট্রাচাের কাছে জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করে 
'জ্যোতাঁবরশারদ' এবং ১৩০২ ব. ঢাকার মহেন্দ্র 

নারায়ণ ভাবসাগরের কাছে কাঁবরাজী শিক্ষা করে 
'কাবরত্ব' উপাধি পান। ফোটোম্রাফও জানতেন। 
[নিজ গ্রাম হারনাভিতে তান সাহত্য উৎসাগহনশ 
সভা ও একট পুস্তকালয় এবং ব্যায়াম 
শালা প্রাতম্ঠা করেন। রাজকৃষ্ণ রায়ের যত়ে ও 
সহায়তায় “ভারতকোষ' পান্রকা প্রকাশ করেন 
(১২৯৯ ব.)। স্বরচিত অনেকগ্াীল নাটক ও প্রহ- 

সঙ্গে 'বাভন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। ঢাকা কলেজের 
ড্রায়ং শিক্ষক ও পরে কাঁলকাতার গভর্নমেন্ট 
নর্মযাল স্কুলের ড্রয়িং শিক্ষক ছিলেন। 'বাভল্ব পন্র- 
পান্িকায় তাঁর রাঁচিত “কনকলতা” (উপন্যাস), 'কাঁল- 
কাতার ইতিহাস", 'রামচাঁরত', 'পান্ডবচাঁরত', শচন্র- 
বিদ্যা, ও বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে । তান 
গুরু-দ্ত উপদেশসকল সঞ্কলনপূর্বক পারাশরায় 
'জ্যোতিষকল্পতরছ' গ্রন্থ রচনা করেন এবং 'জ্যোতি- 
বদ” পল্লে 'জ্যোতিষতত্ত' াখতেন। [২০] 

শরচ্চল্দ্র শাস্ত্রী (১৮৬২-১৯১৫ 2) নবদ্বীপ । 
পশতাম্বর বিদ্যাবাগীশ। কৈলাসচন্দ্র তকরিতের ও 
কৃষকান্ত শিরোরত্ের চতুষ্পাঠীতে, বেনারস কলেজের 

₹সকৃত বভাগে এবং যদুনাথ 'বদ্যারত্ষের চতু- 
শ্পাঠীতে শিক্ষালাভ করেন। তারপর কাঁলকাতা 
সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কার 
শাস্তের উপাধি পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আর্ক 
অসচ্ছলতার জন্য রাজশাহীতে এক ইংরেজী 'বিদ্যা- 
লয়ে পশ্ডিতের কাজ করেন। এই সময়ও তান 
অধ্যয়নে ব্যাপৃত থাকতেন। পরে কলিকাতা 'সাঁট 
কলোজয়েট স্কুলের প্রধান পাঁণ্ডতের পদ গ্রহণ 
করেন। দাজিশিলং হাই স্কুল, ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় 
ও কাঁলকাতা দ্রেনং স্কুলে শিক্ষকতা করেন। সংস্কৃত 
ও বাংলা কাঁবতা রচনায় পারদর্শী ছিলেন এবং 
বহু পন্র-পাত্রকায় তাঁর প্রবন্ধাঁদ প্রকাশিত হয়েছে। 
রাঁচিত বাংলা গ্রল্থ : “দক্ষিণাপথ ভ্রমণ” ও শঙ্করা- 

চার্য চাঁরত"। তান গভর্নমেন্টের উদ্যোগে তিষ্বত"ী- 
সংস্কৃত-ইংরেজন আভিধান প্রণয়নের সময় রাক্সবাহাদুর 
শরচ্চন্দ্র দাশের সহকারিরূপে চন্দ্রকশীর্তর বাস্তর 
সঙ্গে নাগার্জুনকৃত মাধ্যমক সূত্র ও করুণা 
পুণ্ডরীককৃত কতিপয় গ্রন্থের সম্পাদনা-কার্ষ 

[] ৫০৬ ] শরৎচল্র গুহ 

প্রশংসার সঙ্গে সমাপ্ত করেন। কাঁলিকাতার আযা্টার্ন 
গণেশচন্দ্র চন্দ্র, ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শে 
ব্যানাজী প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত ব্যাস্ত তাঁর কাছে 
সংস্কৃত পড়েছেন। [১৮,২০,২৫] 
শরকুমার মল্লিক (১২৭৭ - ১৩৩১ ব.)। একজন 

প্রীতিষ্ঠাবান চিকিধসক ছিলেন। দেশাহতকর কার্ষেও 
তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। 'তাঁনই প্রথম বেজ্গল 
রোজমেন্টের বাঙাল পল্টন গঠনে ও বেজ্গাল টোর- 
টোরিয়াল ফোর্স সম্বন্ধে উদ্যোগী ছিলেন। [৫] 

শরৎকুমার রায়, কুমার (১৮৭৮ - ২.৬.১৯৩৫) 
তারপাশা--বরিশাল। হরকুমার। জামদারবংশে জল্ম। 
এম.এ. পাশ করে শান্তিনকেতনে কিছকাল 
শিক্ষকতা করেন। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সামাত'র 
প্রতিষ্ঠাতা । পৃহতবাদ”, 'সন্ধ্যা', 'নবশান্ত' প্রভাতি 
পা্রকার সহ-সম্পাদক ছিলেন। রাঁচত গ্রন্থের সংখ্যা 
৯টি । উল্লেখযোগ্য গ্রল্থ : “বুদ্ধের জীবন ও বাণশ', 
শশবাজশী ও মারাঠাজাতি', শশখগুরু ও 'শখজাতি', 
মহাত্মা অশ্বিনীকুমার" 'মোহনলাল, প্রভাতি। 1৪, 
৮,২৬7 

শরৎকুমারী চৌধ্রাণী (১৫.৭.১৮৬১ - ১১:৪. 
১৯২০)। মাতুলালয় চাণক কোরাকপুর)--চব্বিশ 
পরগনায জল্ম। শাঁশিভূষণ বসু । লাহোরে পিতার 
কাছে গিয়ে ৩ বছর বয়সে স্থানীয় বন্গাবদ্যালয়ে 
এবং ৬ বছর বয়সে লাহোর ইউরোপীয়ান স্কুলে 
শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ১২.৩,১৮৭১ খটী. অক্ষয়চন্দ্ 
চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। স্বামশ-স্ল্রশ 
উভয়েরই ঠাকুর পারিবারের সঙ্গে ঘাঁনম্ঠতা ছিল । 
“ভারতী”র সম্পাদকীয় চক্রে উভয়েই উৎসাহ সভ্য 
এবং মাতৃভাষার পরম অনুরাগী ছিলেন। “ভারত”, 
ভারত ও বালক”, 'সাধনা', ভান্ডার", বঙ্গদর্শন", 
“মানসী”, 'ধুব', 'সবুজপত্র” মানসী ও মমরবাণী”, 
শব*বভারতণ' প্রভাতি পান্রকায় তাঁর ম্বাক্ষরহণীন 
বহু রচনা প্রকাঁশত হয়েছে । একমাত 'শৃভবিবাহ, 
ছাড়া কোন রচনাই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় 
দন। এই রচনাটি সম্পর্কে 'বজ্গদর্শনে' রবীন্দ্রনাথ 
একাট বিস্তৃত সমালোচনা করে বলেন... রোমাপ্টিক 
উপনাস বাংলা-সাহত্যে আছে, কিন্তু বাস্তব 
চিত্রের অতান্ত অভাব, এজন্যও এই গ্রল্থকে আমরা 
সাহত্যের একাঁট বিশেষ লাভ বাঁলয়া গণ্য কারলাম |” 
১৮৯৮ খা. স্বামীর মৃত্যুর পরও তাঁর সাহিত্য- 
চর্চা অব্যাহত ছিল। [২৬,২৮] 
শরৎচন্দ্র গৃহ (৯.৫,.১৮৭২- ১৯৫৩ 2)জাগুক্সা 

- বারশাল। মাঁণিচন্দ্ু। আশ্বনীকুমার-প্রাতিষ্ঠিত বরজ- 
মোহন স্কুলের প্রথম বছরের ছাত। ১৮৯৪ খুশি. 
কাঁলকাতা ডাফ কলেজ থেকে ইংরেজীতে অনার্স 
সহ বি.এ. এবং ১৮৯৫ খু. কাঁঙ্পকাতা 'রধ্ব- 



শরৎচচ্দ্র ঘোষ 

বিদ্যালয়ে তৃতীয় স্থান আধকার করে ইংরেজীতে 
এম.এ. পাশ করেন। ১৮৯৭ খুশি. রিপন কলেজ 
থেকে বি.এল. পাশ করে বরিশালে ওকালতি শুরু 
করেন এবং 'িছাাদনের মধ্যেই অন্যতম প্রধান 
উকিল হয়ে ওঠেন। বারশালের বহু প্রতিষ্ঠানের 
সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল এবং নেতা আশবনী- 
কুমারের বহু কাজের সঞ্গধ ছিলেন রাজনশীতিতে 
কোন দলতুন্ত ছিলেন না। ১৯৪৩ খী, থেকে 
হিন্দু মহাসভায় যোগ দেন। শিক্ষাবিস্তারের জন্য 
বহু; পরিশ্রম করেন। ১৯২৯ - ৫৩ খু. বারশাল 
সদর স্কুলের সম্পাদক ছিলেন। ভারতীয়দের উচ্চ 
কারগরশী বিদ্যা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে দেশে 
প্রেরণের জন্য যে প্রাতষ্ঠান গাঁঠত হয়' তান তার 
বাঁরশাল শাখার সম্পাদক হয়ে ১৯০৪ খী. যতীশন্দ্র- 
নাথ দাশগুপ্ত ও গোপালচন্দ্র সেনগুপ্তকে বিলাত 
প্রেরণ করেন। ১৯১৭ -৪২ খ, বি.এম. কলেজ 
কাউন্সিলে আভিভাবক-প্রাতীনাধ ছিলেন । 'িজ- 
গ্রামে একাঁটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন ; ১৯৩৭ খখ. 
সেোঁট উচ্চ ইংরেজশ বিদ্যালয়ে পারণত হয়। এ সঙ্গে 
এক বালিকা 'বদ্যালয় এবং সরকার সাহায্যে 
একটি অবৈতনিক প্রাথ্থামক বদ্যালয়ও স্থাপন 
করেন। ১৯৫০ খুন. বাঁরশাল সাম্প্রদায়ক দাঙ্গা- 

দুর্গতদের সাহায্যে অগ্রণশ 'ছিলেন। [১১৪] 
শরৎচন্দ্র ঘোষ১ | বেগগল থিয়েটারের ম্যানেজার 

৬ আভিনেতা। 'তাঁন প্রসিদ্ধ অ*বারোহশী ছিলেন 
'খবং বাঙলার রঞ্গমণ্ডে তানই প্রথম ঘোড়া ব্যবহার 
করেন। দৃগেশিনাম্দিনী নাটকে 'জগতাসংহে'র রূুপ- 
সঙ্জায় ট্ঘোড়ায় চড়ে মণ্ে আসতেন । নটগুরু 

গগাঁরশচন্দ্রও ন্যাশনাল থিয়েটারে 'জগর্থাসংহে"র 
ভূমিকায় আভনয় করতেন। তান এই চাঁরন্রের 
রুূপায়ণে শরংচন্দ্রের শ্রেম্তত্ব স্বীকার করেছেন। 
[৬৫,১৪১] 

শরৎচন্দ্র ঘোষ ২১৮৮২ - ১৯৫৭)। বাঁরশালের 

শবাঁশন্ট জননেতা । রাজনীতিতে যোগদান করে 
বাঁরশালে স্বরাজ সেবক সঞ্ঘ গঠন করেন। গান্ধী- 
পল্থী ছিলেন। ১৯২৯ খখ. রাজদ্রোহতার জন্য 
কারারুদ্ধ হন। পরে অধ্যাত্ম-চিন্তায় আত্মনিয়োগ 

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যাম্ম (১৫.৯.১৮৭৬ - ১৬১, 
৯৯৩৮) দেবানন্দপুর-হাগলী। মাতিলাল। তাঁর 
কৈশোর ও প্রথম যৌবন প্রধানত ভাগলপরে মাতুলা- 
লয়ে কাটে। এখানে ১৮১৪ খুব, প্রবেশিকা পাশ 
করেন। নিজের সম্বন্ধে তান লেখেন, "আমার 

[ ৫০২ ] শরৎংচণ্দু চত্বোপাধ্যা; 

শৈশব ও যৌবন ঘোর দারদ্রের মধ্য দিয়ে আত. 
বাহত হয়েছে । অর্থের অভাবেই আমার 1শক্ষ,. 
লাভের সৌভাগ্য ঘটে নি। 'পতার নিকট হতে 
আঁস্থর স্বভাব ও গভশর সাহত্যানুরাগ ব্যতদত 
আম উত্তরাধিকারসূত্রে আর কিছুই পাই [ন। 
1পতৃদত্ত প্রথম গুণাঁট আমাকে ঘরছাড়া করোছল-_ 
আম অল্পবয়সেই সারা ভারত ঘুরে এলাম । আর 
ধপতার দ্বিতীয় গুণের ফলে জীবনভরে আম 
কেবল স্বপন দেখেই গেলাম । আমার পিতার পাঁন্ডিতা 
ছিল অগাধ । ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, কাঁবিতা-_ 
এক কথায় সাঁহত্যের সকল 'িবভাগেই তান হাত 
শদয়োছলেন কিন্তু কোনটাই শেষ করতে পারেন 
শন” । শরৎচন্দ্র ১৭ বছর বয়সে গল্প লিখতে শুরু 
করেন। পিতার মৃত্যুর পর ভাগ্যান্বেষণে ১৯০৩ 
খটী. ব্রহ্মদেশ যাত্রা করার আগে অর্থোপাজনের 
জন্য কিছদন চাকার করলেও বোঁশর ভাগ সময়ই 
বেকার থাকেন। সাংসারিক ব্যাপারে 'নাঁলস্তি ছিলেন! 
ভাগলপুরের প্রাসদ্ধ উকিল গশবনন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
পুত্র সতাীশচন্দ্রের সঙ্গে এবং তাঁর প্রাতিম্ঠিত 
'আদমপূর ক্লাবের সঙ্গে তিনি ঘাঁনষ্ঠভাবে যুক্ত 
ছলেন। এই ক্লাবে অনুষ্ঠিত নাটকে আভনয় করে 
যথেষ্ট সুনাম পান এবং এখানেই প্রথম জীবনের 
আঁধকাংশ গ্রন্থ রচনা করেন। রেঞ্গুনে আযাকাউন্ট্যান্ট 
জেনারেলের আঁফসে কাজ করতেন। ১২/১৩ বছর 
প্রবাসে থাকা কালে আত্মীয়-বন্ধুর আগ্রহাঁতিশষ্যে 
সাহত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ১৩১৯ - ২০ ব. ফণী 

সুমাত', 'পথ-ানর্দেশ' ও পশবন্দুর ছেলে' প্রকাশিত 
হলে চাঁরাঁদকে সাড়া পড়ে যায়। এরপর ১৩২০ - 
২২ ব. 'ভারতবর্ষ” পাঁন্রকায় বরাজ বৌ”, “পণ্ডিত 
মশাই", “পল্লশ সমাজ' প্রভাতি প্রকাশিত হলে বাংলা- 
সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর আসন স্বানার্দ্ট হয়। রেঞ্গুনে 
স্বাস্থ্যের অবনাত হওয়ায় ১৯৯৬ খত, কলি- 
কাতায় আসেন। প্রথমে বাজে-শবপুর অণ্টলে 
থাকতেন । পরে ১৯১৯ খশ. হাওড়া জেলার পাঁনি- 
প্লাস গ্রামে বাড় করে বহাঁদন কাটান। শেষ- 
জগবনে কাঁলকাতার অশ্িবনী দত্ত রোডে বাঁড় 
দনর্মাণ করোছিলেন। রবনন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্যের 
প্রীতি তাঁর পরম শ্রদ্ধা ও 'বশবাস 'ছিল। সাহত্য- 
ক্ষেত্নে তান রবীন্দ্রনাথকে গুরু বলে স্বীকার 
করতেন। তাঁর প্রথম ম্রত রচনা "্মান্দর, নামে 
গজপটি ১৩০৯ ব. 'কুল্তলশন পুরস্কার লাভ করে। 
ণতাঁন বড়ার্দাদ আনলা দেবীর ছল্মনামে কয়েকাঁট 
প্রবন্ধ--'নারধর লেখা”, 'নারশর মূল্য” 'কানকাটা, 
ও 'শৃর্-শিষ্য সংবাদ' ১৩১৯ - ২০ ব. যমুনা 
পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর জশীবতকালে 



শরৎচন্দ্র পাঁণ্ডত 

দাদ্রত গ্রন্থগনীলর মধ্যে 'বড়াদাদ'ই (১৯১৩) সর্ব- 
প্রথম । শুধু কথাঁশাজ্পরূপে নয়, প্রবন্ধকাররূপেও 
তিনি বাংলা সাহিত্যে একাঁট 'বাঁশম্ট আসন দাব 
করতে পারেন। রাজনশীতি গবষয়ে তাঁর বহ্ প্রবন্ধ 
সামায়ক পান্রকায় ইতস্তত বাক্ষপ্ত অবস্থায় 
রয়েছে । তিনি বাঙলার 'বাভন্র রাজনোতিক আন্দো- 
লনে যোগ 'দয়েছিলেন। হাওড়া জেলা-কংগ্রেস 
কামীটর সভাপাঁত হসাবে 'কছাাদন কাজ করার 
পর তথাকাঁথত রাজনৈতিক আন্দোলনের উপর 
[বরূপ হয়ে পদত্যাগ করেন । স্বদেশ ও সাহত্যের 
স্বদেশ বিভাগে তাঁর মান্ত কয়েকটি রাজনোতিক 
প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে । এ প্রসঙ্গে 'তর্ণের বিদ্রোহ" 
উল্লেখযোগ্য । ১৯২৩ খন, কাঁলকাতা িশব- 
[বদ্যালয়ের 'জগত্তাঁরিণ সুবর্ণপদক' এবং ১৯৩৬ 
খু, ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয় থেকে শঁডলিট.? বা 
'সাহিত্যাচার্য উপাঁধ পান। ১৯৩৪ খী, বঙ্গীয় 
সাঁহত্য পাঁরষদের সদস্য হন। রবনন্দ্রনাথ তাঁকে 
জয়মাল্য 'দয়োছিলেন। রেঙ্গুনে বাসকালে চিন্রাঙ্কন 
করতেন । তাঁর আঁঙ্কত “মহাশ্বেতা' অয়েল পোঁন্টিং 
বখ্যাত। রচিত অন্যানা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : খ্রীকান্তঃ, 
'চরিব্রহীন', 'গৃহদাহ', 'দত্তা', দেবদাস”, 'শেষ প্রশন, 
'নবাবধান', “পথের দাবন" প্রভৃতি । বাঙলার 'িগ্লব- 
বাদদের সমর্থক ব'লে “পথের দাবা, গ্রন্থাট ব্রাটশ 
সরকার কতৃকি বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। শরৎচন্দ্রের 
কয়েকটি উপন্যাস ও গল্প নাটক ও চলাচ্ভন্লে 
রূপায়িত হয়েছে। তাঁর ৪ পর্বে সম্পূর্ণ উপন্যাস 
শ্রীকান্ত' আজও সাহত্য-পপাসুদের কাছে অতাধিক 
সমাদৃত । 1৩,৭,২৫,২৬,২৮] 

শরৎচন্দ্র পাঁণ্ডত (১৩.১.১২৮৭ -১৩.১, 
১৩৭৫ ব.)। হশরালাল। পৈল্িক 'নবাস দফরপুর-- 
মুর্শিদাবাদ । মাতুলালয় 'সিমলাঁদ্দি -__ বীরভূমে 
জন্ম। মফঃস্বল বাঙলার বাঁলম্ত সাংবাঁদকতার 
একটি শবাঁশষ্ট ধারার অ্রষ্টা। 'দাদাঠাকুর” নামে 
[তিনি বাঙলার মানৃষের কাছে সুপাঁরাঁচত। এপ্ট্রান্স 
পাশ করে বধমান রাজ কলেজে এফ.এ ক্লাশে 
ভার্ত হলেও পড়া শেষ করতে পারেন 1ন। দাদু 
এই মানুষটি সামান্য সম্বল নিয়ে একটি হস্ত- 
চালিত মদ্রাষল্ল স্থাপন করেন এবং সেখান থেকে 
'জঞ্গীপুর সংবাদ, নামে একটি সাস্তাহক পান্রকা 
প্রকাশ করে দেশের অন্যায়কারদের আঘাত করেন। 
তাঁর পবদূষক' পাত্রকাটও দেশের রাঁসকজনের 
দর্শন্ট আকর্ষণ করোছিল। কাঁলকাতায় গিয়ে তিনি 
নিজে রাস্তায় রাস্তায় কাগজ বাত করতেন। 
চারাতক তেজে তিনি আধ্নিক কালের বিদ্যাসাগর 
িলেন। নেতাজশ সুভাষচন্দ্র তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। 
তাঁর জশবনের কাহিনশ নিয়ে গঠিত একটি বাংলা 

[ &০9৩ ] শরৎচল্দ বস্ 

চলাচ্চন্রের নাম-ভূঁমিকায় শিজ্পণ ছাঁব 'বি*বাস 
রাষ্ট্রপাতির পুরস্কার পান। [কন্তু 'দাদাঠাকুর' 
পুরস্কৃত হন 'ন-যাঁদও চলচ্চিটি তাঁর জশীবিত- 
কালেই তৈরী হয়েছিল৷ বিদ্রুপাত্মবক ছড়া রচনায় 
তাঁর বিশেষ ক্ষমতা ছিল। দরিদু বেশ ও তেজস্বণ 
স্বভাব সত্তেও কলিকাতার ধন-দরিদ্রু বিদগ্ধ মানুষ 
মাত্রেই তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতেন। শবদৃষক' 
পাত্রকা পাঁরচালনায় তাঁর সহকারণ প্রাসম্ধ হাসর 
গানের গায়ক ও লেখক নালনীকান্ত সরকার তাঁর 
একটি পূর্ণাঞ্গ জীবনী রচনা করেছেন। (১৭, 
*২১৪৫] 

শরৎচন্দ্র বস; (৭.৯.১৮৮৯ - ২০,২.১৯৫০) 
কালিকাতা। পৈতৃক গ্রাম কোদালয়া_-চব্বশ পরগনা । 
জানকীনাথ। নেতাজী সূভাষচন্দ্র বসু তাঁর অনুজ । 
কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয় থেকে এম.এ, ও আইন 
পাশ করে প্রথমে কলিকাতা হাইকোর্টে উকিন 
গহসাবে ভার্ত হলেও কার্যত ১৯১১ খী. কটকেই 
আইন-ব্যবসায় শুরু করেন। ১৯১৮ খী, 'বিলাত 
থেকে ব্যারিস্টার হয়ে আসেন। ১৯২২ খু. দেশ- 

বন্ধুর স্বরাজ্য দল গঠনের সময় থেকে তাঁর রাজ- 
নৌতিক জীবন শুরু হয়। ১৯৯৩০ খ্যী. চট্টগ্রাম 
1িবদোহের পর আসামশদের বিচার শুরু হলে তান 
আসামশ পক্ষ সমর্থন করেন। চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের 
পক্ষ অবলম্বন করলেও তান জানতেন যে, বগ্লবী- 
গণ বিচারে পরাজিত হবেন। তাই তাঁদের জেল 
ভেঙ্গে বোরয়ে আসবার উপদেশ দেন এবং নিজে 
একটি স্যটকেসে মারাত্মক ধরনের বোমা পৌছে 
দয়েছিলেন। রাজনোৌতিক কারণে বহুবার কারারন্দ্ধ 
হন। 'নাঁখল ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার কার্ধকরী 

সামাতর সদসা, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সামাতির 

সভাপাঁতি, বঙ্গীয় কংগ্রেস পালামেশ্টার পাঁটরি 

নেতা, কেন্দ্রীয় আইন সভায় বিরোধস দলের নেতা 

এবং 'িছাঁদন স্বাধশন ভারত মাল্মসভার মল্ী 

[ছিলেন। ১৯১২৪ খঃ. কাঁলকাতা কর্পোরেশনের 

অল্ডারম্যান 'নর্বাচিত হন। ১৯৩৭ -৩১ খ্ী, 
গ্রেস ওয়াকিং কামাঁটর সদস্য ছিলেন । বঙ্গাভক্গোর 

বিরোধিতা করে শহীদ সোহ্রাবদশীর সঙ্গে যন্ত 
বঞ্গকে একটি বিশেষ শ্রেণীর বান্ট্রে পারণত করাতে 

ণিন্ত সক্ষম হন ন। মাউণ্টব্যাটেন পরি- 
ডিক িবরোধণ ছিলেন 'সোশ্যালস্ট গরপাষ- 

গলক্যান পার্টির প্রতিষ্ঠাতা? ১৯৪৮ খে, “নেশানা 

নামে একটি ইংরেজণ দৈনিক প্রাতিষ্ঠা করেন! 

কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার সম্পর্কে মোহভর্দোর পর 

উপ্পানর্বাচনে জয়শ হয়ে পশ্চিমবঙ্গ 'বিধান সভায় 

যোগ দেবার আগের দন মৃত্যু হয়। [৭*৯০, 

২৬.২৬,৯১৬.১২৪) 



শরতচন্দু রায় 

শরংচন্দ্র রায়, রায়বাহাদর (৪.১১.১৮৭১ - 
৩০.৪.১৯৪২) করাপাতা-খুলনা। পর্শচন্দ্র। 

প্রখ্যাত নৃতত্বীবদ-। এদেশে নাবজ্ঞানের গুরুরূপে 
আজও তান সম্মাঁনত। কাঁলকাতা কলোঁজয়েট 
স্কুল থেকে এন্দ্রা্স ১৮৮৮) ও কাঁলিকাতা বিশব- 
দিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে এম.এ. ও ি.এল. পাশ 
করে ৯৮৯৫ খু. ময়মনসিংহের ধলা হাই স্কুলের 
প্রধান শিক্ষক 'হসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। 
[শিক্ষকতা ছেড়ে রাঁচিতে আইন ব্যবসায়ী 'হসাবে 
খ্যাতি অর্জন করেন। এই সময় বিহার ও ও'ড়শার 
আঁদবাসীদের প্রাতি যে অত্যাচার চলত ?তাঁন আইন- 
সম্মত পন্থায় তা বন্ধ করার চেম্টা করেন এবং 
সেই সন্ধে নৃতত্বরীবদ্যা় আত্মীনয়োগ করেন। 
নৃতত্বের ওপর বহ গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করে 
প্রথম এ বিষয়ে সাধারণের দৃম্ট আকর্ষণ করেন। 
১৯২১ খ্যী. "ম্যান ইন ই-্ডিয়া' পান্রকা প্রকাশনার 
মাধামে এই ক্ষেত্রকে আরও বিস্তৃত করেন? তিনি 
বিহার ও গঁড়শার আইনসভার সদস্য ছিলেন এবং 
পরে সাইমন কাঁমিশন এবং লোঁথয়ান কাঁমাটতে 
সাক্ষ্যদানের জন্য 'ঈনর্বাচিত হন। ইপ্ডিয়ান ফ্র্যান- 
চাইজ- কামাটিতে (১৯৩২) তান পৃথক্ আঁদবাসী 
প্রদেশ গঠনের সৃপাঁরশ করোছলেন, যাঁদও জাতণয় 
সংহাতির কথা বিবেচনা করে সংখ্যালাঘষ্ঠদের পৃথক: 
নির্বাচক-মণ্ডলশী গঠনের বিরোধব 'ছিলেন। তাঁর 
রচিত গ্রন্থাবলধ : 175 13171701755 ৮7176 1৬ 217- 
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071358” প্রভৃতি। রাঁচি শহরে মৃত্যু। 1৩১৪, 
৫.১২৪] 

শরৎচন্দ্র শ্রীমাণশ (১৯০৭ ? - ২৭.৫-১৯৭২)। 
খ্যাতনামা ষক্ষমারোগ-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক । কাঁল- 
কাতার আর. জি. কর মোডক্যাল কলেজ থেকে 
গচাঁকৎসাবদ্যায় স্নাতক হন। 'ব্রাটশ শান্তকে এদেশ 
থেকে ির্মল করার জন্য দশর্ঘীদন গত বপ্লবী 
“যুগান্তর দলের সঙ্গে যুক্ত 'ছিলেন। ডালহোসী 
বোমার মামলা এবং আরও 'বাভ্ন বৈপ্লবিক কারণে 
বহুবার কারাবরণ করেন। [১৬] 

শরাঁদন্দ্ বন্দ্যোপাধ্যায় (৩০.৩.১৮১৯১ - ২২.৯, 
১৯০৭০)। 'পতার কর্মস্থল পাঁর্ণয়া--বিহারে জল্ম। 
তারাভূষণ। আঁদ নিবাস কিকাতার উত্তরে বরাহ- 
নগর। মুঙ্গের জেলা স্কুল থেকে ১৯১৯৫ খুব, 
ম্যান্্রক পাশ করে কাঁলকাতায় ধবদ্যাসাগর কলেজে 
ভার্ত হন। এখানে 'শাশর ভাদুড়ীর কাছে ইংরেজশ 
পড়েন। ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলায় উৎসাহশ 

[ &058 ] শারয়তুছ 

ছিলেন। ১৯১৯ খী, বি.এ. এবং ১৯২৬ খু, 
পাটনা থেকে আইন পাশ করেন। ১৯২৯ খু 
ওকালাঁত ছেড়ে সাহত্যচর্চায় মনোনবেশ করেন' 
১৯৩৮ খত, বোম্বাই থেকে হিমাংশু রায়ে? 
আহ্বানে 'সনারও লেখার কাজে সেখানে যান' 
১৯৪১ খুন. আচারিয়া আর্ট প্রডাক-শনে দেড় বছর 
কাজ করেন। এরপর 'সনারও রচনা করে বিক্রয় 
করতেন। ১৯৬২ খ্ী. 'সনেমার সঙ্গে সম্পক" 
ছিন্ন করে পুণায় স্থায়ভাবে বাসের জন্য যান এবং 
সাহত্যকর্মে মনোনিবেশ করেন। তাঁর ছোটগল্প, 
বড়গঞ্প, উপন্যাস ছাড়াও 'ডটেকাাঁটভ গল্প এবং 
রহস্য গল্পও বিশেষভাবে সমাদৃত । তাঁর 'ব্যোমকেশ' 
এবং 'বরদা' অপূর্ব সাঁষ্ট। ইাতহাসের গজ্পাশ্রাত 
“গোড়মল্লার' ও 'তুঙ্গভদ্রার তীরে? বশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য গ্রল্থ। অন্যান্য রচনা : 'জাতস্মর, বেড়- 
গ্প), ণবষের ধোঁয়া” ডেপন্যাস)। সাহিত্যের সব- 
কটি বিভাগে কিছু না কিছ নিদর্শন রেখে গেছেন। 
রচনার সংখ্যা অল্প 'কন্তু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য উজ্জবল। 
1শশু-সাহত্যে তাঁর তিনটি গ্রন্থের নায়ক “সদা- 
শব । শেষ-জীবনের অনেক সময় বোম্বাই অণ্চলে 
বাস করার ফলে পাশ্চিমঘাট পর্বত ও তার আঁধ- 
বাসীরা তাঁর অনেক রচনায় স্থান পেয়েছে । মহা- 
রাষ্ট্রবর 'শবাজী-চারন্র অত্যন্ত অন্তরত্গভাবে 
তাঁর কিশোরদের জন্য রচিত গ্রন্থে 'াব্রত। বড়দের 
জন্য 'শরাদন্দুর অমৃনিবাস' উল্লেখ্য । তাঁর নাটক- 
গাল পেশাদার রঙ্গমণ্ডে খ্যাতি না পেলেও অপেশা- 
দার মহলে জনাপ্রয়। 1[১৬,১৭] 

শরয়তুল্লা (১৭৮২?-7)। "ফরাজী" ধর্ম- 

বন্দরখোলা পরগনার কোন এক জোলার সন্তান। 
১৮ বছর বয়সে মন্কায় গিয়ে ওয়াহাব মতে দশীক্ষত 
হন। ২০ বছর পরে ১৮২০ খুশ, ভারতে ফেরেন। 
আরবী ভাষায় তরি অগাধ পাঁণ্ডিত্য ছিল। তাঁর 
প্রবাতিত ধর্মমতে 'তাঁন মোল্লা-মৌলভশীদের দ্বারা 
উৎপশীড়ত মুসলমান জনসাধারণের স্বার্থকে 
সর্বাগ্রে স্থান 'দিয়োছলেন। প্রচলিত মুসলমান 
ধর্মের বহু উৎপীড়নমূলক ধর্মীয় 'নয়ম রদ করে 
তিনি তাঁর 'শষ্যদের মোল্লা-মৌলভগদের উৎপশড়ন 
থেকে রক্ষার চেষ্টা করেন। ধর্ম-সংদ্কারের সঙ্গে 
সঙ্গে জামদার ও নীলকরের শোষণ ও উৎপণীড়নের 
বিরুদ্ধে প্রচারকার্ষ চালাতেন । ফলে রক্ষণশীল ধন 
মুসলমান ও জমিদারদের দ্বারা 1তাঁন ঢাকা জেলা 
থেকে 'িতাঁড়ত হন। ঢাকা ও ফাঁরদপুর জেলার 

ংখ্য কষক তাঁর উৎসাহশ শিষ্য ছিলেন । “ফরাজশ' 
আন্দোলনের নায়ক দুদুমিঞ্জা তাঁর সুযোগ্য 
পু। 1৮৬] 



শশধর তক চূড়ামাঁণ 

শশধর তকর্চড়াদাঁণ (১৮১৫ - ১৯২৮) মুগ- 
₹ডাবাগ্রাম-_ফাঁরদপুর। হলধর 'বদ্যামাঁণ। প্রাসদ্ধ 
পণ্ডিত, বাম এবং হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যাতা ও 
প্রচারক । কাঁশমবাজারের জাঁমদারের সভাপাণ্ডত 
'ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সান্নিধ্য লাভ 
করেন। সাহত্য-সম্্রাট বাঁঙ্কমচন্দ্রের সঙ্গে ধর্ম 
বিষয়ে বহুবার তর্কালোচনা করেছেন। “সহবাস- 
সম্মাতি আইন" প্রণয়নের বিরুদ্ধে তানি আন্দোলন 
পারচালনা করেন। হাঁচি, িকাঁটাকর বাধা-নিষেধ 
প্রভীতি সংস্কারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা 'দয়ে গত 
শতাব্দীর শেষভাগে রক্ষণশীল 'হল্দু-সমাজের 
নেতৃত্ব করতেন। প্রথম দিকে 'বঙ্গবাসন' পান্রকায় 
[নিয়মিত লিখতেন । মৃখ্যত তাঁর প্রেরণায় পান্রকাঁট 
হিন্দুধর্মের মুখপন্র হয়ে দাঁড়ায়। “বেদব্যাস” নামে 
একাঁট মাসিক পান্রিকা প্রকাশ করেন (১২৯৩ ব.)। 
রাঁচত গ্রন্থ : ধিমব্যাখ্যা', 'ভবৌষধ', "ুর্গোৎসব- 
পণ্ঠক' ভোক্তিসুধালহরী), 'সাধন-প্রদীপ', “ড়ামাণ 
দর্শন' প্রভৃতি । বহরমপুর টোলের অধ্যক্ষ ছিলেন। 
সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। [৩,৪,৫,৭,৮৭] 

শশধর দত্ত (?-১৯৫২) হরাঁদত্য-_হুগলশী। 
রাঁচত গ্রল্থ : "শঘ ও আগুন”, '্বর্গাদাপ গরীয়সন', 
'আগুন ও মেয়ে', শ্রীকান্তের শেষপর্ব, "শেষ উত্তর, 
ইত্যাঁদ। 'মোহন 'সাঁরজ' আখ্যায় 'তাঁন "মোহন, 
নামে এক দুঃসাহসী, উদার দস্যর রোমাঞ্চকর 
ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে শতাধক উপন্যাস গিলখে বহু 
অর্থ ও কিছু পাঁরাচাত লাভ করেন। 1৪] 

শশাঙ্ক (৭ম শতাব্দী)। গৌড় রাজবংশের 
প্রাতিজ্ঠাতা। 'তাঁন সম্ভবত গুস্তবংশের শেষ রাজা 
মহাসেনগ্প্তের সেনাপাঁত বা মহাসামন্ত 'ছিলেন। 
সপ্তম শতাব্দীর প্রথম পাদে তান গৌড়ের 'সংহা- 
সনে আরোহণ করেন। তাঁর আগে থেকেই বাঙলার 
বাঁভন্ন সামন্ত রাজাদের মধ্যে এঁক্য-প্রচেস্টা ছিল। 
লাঁপ, ভাষা, ভৌগোলিক সত্তা ও রাষ্ট্রীয় আদর্শকে 
কেন্দ্র করে যে রাস্ট্র গড়ে ওঠে শশাঙ্ক ছিলেন সেই 
স্বাধীন রাস্দ্রীয় আদর্শের প্রতশক। তান স্বাধীনতা 
ঘোষণা করে মহারাজাধরাজ উপাধিসহ পরাক্রান্ত 
নৃপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। সম্রাট হর্ষবর্ধনের 
সর্বাপেক্ষা শাস্তশালণ প্রাঁতিদ্বন্দধশ ছিলেন। কনৌজের 
মৌখরণ রাজবংশের সাম্রাজ্স্পৃহা থেকে নিজ রাজা 
রক্ষা করা তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল। শশাঞ্কের 
জীবদ্দশায় হর্ষবর্ধন বা কামরূ্পরাজ ভাস্করবর্মা 
তাঁর কোন ক্ষাতিসাধন করতে পারেন নি। ৬১৯ 
খই. পর্যন্ত গৌড়, উৎকল, মগধ ও কম্বোজ তাঁর 
অধশন ছিল বলে জানা যায়। 'তাঁন কর্পসূবর্ণে 
বতমান মুর্শিদাবাদের রাঙ্গামাটির নিকট রাজধানী 
প্রতিষ্ঠা করেন। সমসামায়ক শিক্ষা ও সংস্কাঁতির 

[৫০৫৬ ] শশাস্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় 

একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল এই রাজধানী কর্ণসুবর্ণ 
নগর। এর কিছু দুরে বন্তমৃত্তকায় একটি বৌদ্ধ 
[বহার ছিল। বাঙলার নানা জায়গায় তাঁর নামা্কত 
স্বর্ণ মুদ্রায় মহাদেব ও নন্দ*ভৃত্গীর প্রাতকৃতি দেখতে 
পাওয়া যায়। মহারাজ শশাঙ্ক শৈব ত্রাহ্গণ 'ছলেন ; 
সম্ভবত বৌদ্ধদের 'তাঁন পছন্দ করতেন না। কুলক্ঞণ 
গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী মহারাজ শশাঙ্ক একবার 
উৎকট ব্যাধতে আক্লাল্ত হয়ে রোগম্যান্তর আশায় 
সরযৃ-তর থেকে ১২ জন ব্রাহ্মণ আনিয়োছিলেন। 
তাঁদের বংশধরগণ শাকদ্বীপণ ব্রাহ্মণ ব'লে পারাঁচিত 
হন। 1৩,৬৭] 

শশা্কবিমল দত্ত (:- ২২.৪.১৯৩০) দক্ষিণ- 
ভূরশী- চট্টগ্রাম । দ্গাদাস। ১৮.৪.৯৯৩০ খ.শ. 
চট্টগ্রাম অস্ত্বাগার আক্রমণে অংশগ্রহণ করেন। চাৰ 
দিন পর জালালাবাদ পাহাড়ে 'ব্রাটশ সৈন্যবা?হ নপর 
বিরুদ্ধে বিজয়শ বাহিনীব অনাতম সোৌনক 1ছলেন। 

সম্মুখ যুদ্ধে তিনি ও আর ৯০ জন সঙ্গী প্রাণ 
দেন। 15২] 

শশাঙকমোহন সেন (১৮৭২-১৯২৮) ধলঘাট 
_ চট্টগ্রাম। ১৮৯৪ খু. প্রোসডেল্সী কলেজ থেকে 
সংস্কৃতে অনার্ঁস সহ বি.এ. পাশ করেন। বি.এল, 
পরণক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চট্টগ্রামে আইন বাবসায়ে 
শনযুস্ত হন। পরে তান কাঁলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ে 

ংলাভাষা ও সাহত্য-বিষয়ের অধ্যাপক 'হসাবে 
কাজে যোগ দেন। সসাহিত্যিক ছলেন। রাঁচত 
গ্রল্থ . কাব্য--শসম্ধসঞ্গীত', শৈলসঞ্গীতা, ব্গে 
ও মর্তেো" এবং পশবমানিকা' ; সমালোচনা গ্রল্থ- 
'মধূস্দন- অন্তর্জীবন ও প্রতিভা, এবং 'বাণী- 
মান্দর' ; নাটক--'সাঁবত্রী। 1৩] 

শশাদ্কশেখর দত্ত (১৯১১২ ?- ২২.৪.৯৯৩০) 
ডেঙ্গাপাড়া--চট্টগ্রাম। নবীনচন্দ্র। ১৮.৪.৯৯৩০ 
খুস, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে যোগ দেন। চার 

দন পর জালালাবাদ পাহাড়ে 'ব্রিটিশ সৈনোর সঙ্গে 
সম্মুখ যুদ্ধে শহীদ হন। এইদিন বিপ্লবী বাহনার 
১০ জনের মৃত্যু হলেও সংখ্যায় বিপুল ব্রিটিশ 
সৈন্যবাহিনশ পরাস্ত হয়ে পলায়ন করে। 1৪২] 

শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০০ ০- ৮৯২, 
১৯৬৯) তেলেনশপাড়া_হ:গলী। মনোময়। বদ্যা- 
সাগর কলেজের ছার থাকা কালে পিতার সঙ্চেে 
চন্রপ্রযোজনার কাজ করতেন । 'ঘশ দশকের প্রথম 
ভাগে বাঙলাদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে 
টাুরিং সনেমা প্রদর্শনের ব্যাপারেও অগ্রণী ছিলেন। 
গ্রাফিক আস, নামে একটি প্রাতিষ্ঠান গঠন করে 
'বঙ্গবালা', শবগ্রহ', "আঁভিষেক' প্রভীত ছবি পাঁর- 
বেশনার দাঁয়ত্ব নেন। পূর্ণ থিয়েটারের স্বত্বাধিকার 
দিলেন। [১৬] 



শশাঞ্কশেখর হাজরা 

শশাজ্কশেখর হাজরা (১৮৮৬ - ১.১,১৯৬৩) 
শ্রীনগর-ঢাকা। আসল নাম অমৃতলাল। কালশ- 
চরণ। বগ্গভ্গের সময় অনুশঈলন দলে যোগ দেন। 
পুঁলন দাসের কাছে লাঠি, ছোরা ও তলোয়ার 
খেলা শেখেন। বিপ্লবী দলের সবর্ষণের কার্মি- 
রূপে ঘর ছেড়ে ঢাকা শহরে আসেন। এখানে একাঁট 
কামারশালা খুলে তার আড়ালে ভাঙ্গা অকেজো 
িরভলভার িস্তল মেরামতের কাজ করতেন এবং 
এ বিষয়ে দক্ষ হয়ে ওঠেন। জুন ১৯০৮ খত, 
দলের নিদেশে বাহা গ্রামে ডাকাতির নেতৃত্ব করেন। 
তাঁর দলীয় গুপ্ত নাম 'ছিল শশাঙ্ক। ঢাকা অনু- 
শীলন সামাতি বে-আইনশ ঘোষত হলে তান ও 
মাখন সেন কাঁলকাতায় আসেন । তাঁর চেম্টায় অনু- 
শশীলন দল ও আচার্য মাঁতিলাল রায়ের চন্দননগর 
দলের সংযোগ হয়। এছাড়াও বেনারসের শচঈন 
সান্যাল, উত্তর ভারতের রাসাবহারী বস, শ্রীশ 
ঘোষ প্রভৃতির সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপিত হয়। 
রাজাবাজার, বাদুড়বাগান ও কর্নওয়াঁলশ স্ট্রীটের 
কেন্দ্রুগুজলিতে 'বাভল্ন সময়ে এইসব নেতৃবৃন্দ 
মন্্রণা করেছেন। গর্ডন হত্যা প্রচেম্টা ও মৌলভ- 
বাজার বোমার ঘটনায় ৩ জন সঙ্গী সহ রাজা- 
বাজারের এক গে তাঁকে ১৯১৩ খঢী. গ্রেপ্তার 
করা হয়। এই সময় বোমা তৈরীর বহু মালমশলা 
পুলসের হাতে আসে । রাজাবাজার বোমা মামলার 
প্রধান আসামী ব'লে ঘোষণা করে বিচারে তাঁকে 
১৫ বছরের দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া হয়। মুক্তি- 
লাভের পর নারায়ণগঞ্জের একাঁট কারখানায় চাকার 
নেন। হাজরা ক্লাব নামে সংগঠন গঠন করে যুবকদের 
লাঠি, ছোরা ও তলোয়ার খেলা শেখাতেন। দেশ- 
বভাগের পরও 'তাঁন নিজ জেলা ত্যাগ করেন 'ন। 
[৫89.৮২] 

শাঁশড়ুষণ চদ্রৌপাধ্যায় €(১৮৪০- ১৯২৬) 

কোল গর- হৃগলশ। সংস্কৃত কলেজ থেকে শবদ্যা- 

বাচস্পাঁত' উপাঁধ প্রাপ্ত হয়ে মাথিলায় জ্যোতিষ- 
শাস্ত অধ্যয়ন করেন। শিক্ষাবভাগের ডিরেক্টর ও 
ইন্স্পেক্টরদের অনুরোধে বাংলা ভাষায় 'ভারতবষেরি 
বিশেষ বিবরণ, নামে একাটি ভূগোল লেখেন। এই 
গ্রন্থাট এক সময় বাঙলা, বিহার, আসাম ও 
গুঁড়শার স্কুল ও পাঠশালার একমান্র পাঠ্যপুস্তক 
'ছিল। এরপর 'তাঁন-বাংলা, 'হল্দী, গাঁড়য়া, কানাঁড়, 
ইংরেজশ, উর্দু ইত্যাঁদ ভাষায় মানাচত্র প্রস্তুত 
এবং 'সহবর' নামে মাসিক পান্রিকা সম্পাদনা করেন। 
রচিত "রামের রাজ্যাভিষেক' গ্রল্থে তাঁর সাহিত্যিক 
প্রতিভার পাঁরিচয় পাওয়া যায়। 16] 

শাঁশতূহণ দাশগ্স্ত (১৯১১ - ২১.৭.১৯৬৪) 
চল্দুহার- বাঁরশাল। কালণপ্রসম্ন । বাঁরশাজ ব্রজ- 

[ ৫০৬ 1 শশিড়ুঘণ বিদ্যালভ্কার 

মোহন কলেজ থেকে আই.এ. এবং স্কটিশ চার্ট 
কলেজ থেকে দর্শনশাস্তে [এ পাশ করেন। 
১৯৩৫ খল, বাংলা সাহত্যে এম.এ. পরাক্ষা্ 
প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। ১৯৩৭ খডস, প্রেমচাঁদ 
রায়চাঁদ বৃত্ত ও ১৯৩১৯ খু. পি-এইচএড. উপাঁধ 
পান। ১৯৩৫ খুশী, কাঁলকাতা 'বিশবাবদ্যালয়েব 
গবেষক, ১৯৩৮ খী. বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক 
এবং ১৯৫৫ খঢ্ী. বাংলা ভাষার রামতনু অধ্যাপক 
[নযুন্ত হন। 'বাভল্ন সংবাদপত্রের লেখক 'ছিলেন। 
গবেষণাসংক্রান্ত রচনা, প্রবন্ধ, উপন্যাস ও [শিশু 
সাহিত্যের গ্রন্থকার হিসাবে বাংলা সাহত্যে তিনি 
স্মরণীয় । রাঁচত উল্লেখযোগ্য গ্রল্থ : 'বাংলা সাহত্যের 
নবযুগ", বাংলা সাহত্যের এক 'দক' ; কবিতা-- 
“এপারে ওপারে", তা" ; কাথকা-_এনশাঠাকুরের 
কড়চা”, "ছুটির দনে মেঘের গল্প" ; নাটক--'রাজ- 
কন্যার ঝাঁপ", পশদনান্তের আগুন? ; উপন্যাস-_ 
শবদ্রোহণ', 'জগ্গলা মাঠের ফসল? ; ধর্মসংকান্ত__ 
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10 72170010 30৫৫1)191” প্রভৃতি । "ভারতের শন্তি- 

সাধনা ও শান্ত সাহত্য, গ্রন্থের জন্য তানি ১৯৬১ 
খুশি. সাহিত্য আকাডোম পুরস্কার লাভ করেন । 
জ্লীরাধার ক্রমাবকাশ : দর্শনে ও সাহত্যে, তাঁর 
অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । শিশু সাহত্য সংসদের 
পারচালক-মণ্ডলীর সদস্য 'ছিলেন। [৪,১৭] 

শাশভ্ঘণ নন্দী (১৮৪২-১৮৯২) রসুলপুর 
_ চক্বিশ পরগনা । জগন্নাথ । ভবানীপুর ইংরেজী 

কোর্টের নাঁজরের পদ পান। পরে ১২৯১-৯৪ ব. 
লালা দ্বারকাপ্রসাদ রায়ের এস্টেটের ম্যানেজার 
[ছিলেন। ফাঁরদপুর আর্য কায়স্থ সাঁমাতি, 'খাঁদির- 
পুর কায়স্থ সামাত এবং ধর্মীনগম' মাঁসক 
পান্নুকার সম্পাদক ও প্রাতম্ঠঞাতা। রাঁচিত গ্রন্থ : 
'কারল্ধ প্রাণ” তে খণ্ড), পমশ্রকারকার বঙ্গানু- 
বাদ' প্রভীতি। [৪] 

(৮ 1বদ্যালঙ্কার, চরুব্তশ (১৮৬১- 
১৯১৪৭) বিদ্যাকট-ব্রিপূরা। কাঁলকাতা কেশব 
একাডেমণ* স্কুলের শিক্ষক 'ছিলেন। পরে রেগ্গনে 
গিয়ে বসবাস শুরু করেন । সেখানে 'রেঞ্গুন বেঙ্গাল 
একাডেমণ" বিদ্যালয়ের প্রাতষ্ঠাতা-শিক্ষক 'ছিলেন। 
শেষ-জশীবনে কাঁলকাতায় ফিরে আসেন। যৌবনে 
সাধারণ ব্রাহ্গসমাজের উৎদাহশী সদস্য ছিলেন। একক 
প্রচেষ্টায় সম্কলিত সূবৃহৎ "জীবনী কোষ, গ্রন্থের 
জন্য তানি সমধিক প্রসিম্ধ। গ্রস্থাটর পৌরাণিক 
অংশ ২ খণ্ডে সেম্পূর্ণ) এবং ভীতহাঁসক অংশ 
৭ খণ্ডে (অসম্পূর্ণ) সক্কাঁলত। 'বাল্যসখা' ও 



শশিড়ুষণ জানা 

স্বাবলম্বণ' নামে দুইখানি সামায়কপন্রের সঙ্গে 
সংযুক্ত ছিলেন। 1[৩,৪:৫) 

শশিড়ুষণ মান্না (১৯২৪ - ৮.৯.১৯৪২) বড় 
অমতবোঁড়য়া-মোদনশপুর। গদাধর। 'ভারত-ছাড়? 
আন্দোলনে যোগ দেন। মাহষাদল থানা আক্মণের 
দিন পুঁলসের গুলিতে মারা যান। 1৪২] 

শশিভূষণ মখোপাধ্যাকস (১৮৫৪ ?- ১৯.৩, 
১৯১৪) চল্দননগর- হুগলশী। কর্মস্থল ছিল 
এলাহাবাদে। “বশ্বদৃত", “প্রয়াগদূত” (এলাহাবাদ), 
দৈনিক প্রভাতখ”, সাপ্তাঁহক 4892157" ফেরাস- 
ডাঙ্গা), সি ৪010281 970270191৮ প্রভাতি পাত্রকার 

সম্পাদক ও পাঁরিচালক ছিলেন। [৪1] 
শশিভুষণ রায়। পতা- রাধানাথ রায়। ওাঁড়শা- 

প্রবাসী বাঙালী । ওঁড়িয়া সাহিত্যের প্রাসদ্ধ গদ্য- 
লেখক এবং উৎকল সাহত্য সমাজের সম্পাদক 
ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : উৎকল খতুচিন্র'। 18] 

শাঁশড়ষণ প্সৃতিরত্, মহামহোপাধ্যায়। বজজ- 
যোগনন--ঢাকা। আনন্দচন্দ্র চক্রবর্তী বিদ্যালগ্কার। 
বিখ্যাত স্মার্তপাণ্ডত। বাঁড়তে চতুষ্পাঠী ছিল। 
তাঁর প্রচেষ্টায় পূর্ববঙ্গ সারস্বত সমাজের যথেষ্ট 
উন্নাতি সাধিত হয়। বহ্াদন তিনি তার সভাপাঁতি 
ছিলেন। ১৯১৯ খ্যী, তিনি মহামহোপাধ্যায়, 
উপাধি লাভ করেন। ৭৫ বংসর বয়সে তাঁর মৃত্যু 
হয়। (৯১৩০] 

শশশকুমার রায়চৌধুরী (?2-১৯২৫/২৬)। 
তেঘরিয়ার “শশীদা” নামে বিখ্যাত। অনুশীলন 
সামাতর সভ্য 'ছিলেন। তাঁর প্রধান কাতত্ব কৃষক 
ও শ্রমজীবীদের মধ্যে বিদ্যামান্দর স্থাপন ও শিক্ষার 
প্রসার । [১৯০৮] 

শশশকুমার হেশ (১৮৬১৯-০2) সাজিউড়া_ 
ময়মনসিংহ । প্রতিভাবান তৈলাচত্রাশলপী। তাঁর 
বাল্যজশবন চরম অভাব-অনটনের মধ্যে কাটে । বাংলা 
ছাব্রব্ত্ত পাশ করে 'নজ গ্রামের পাঠশালায় পাঁণ্ডাঁতি 
করতেন এবং সেই সঙ্গে ছাঁব আঁকতেন। কলিকাতা 

আর্ট স্কুলে পড়বার জন্য বহু চেষ্টায় ময়মনাসংহ 
জেলা বোের স্কলারাশপ সংগ্রহ করেন। আর্ট 
স্কুল থেকেও অপর একটি বাঁত্ত লাভ করে এখানকার 
অধ্যক্ষ হেনার জাঁরল্স এবং তাঁর সহকর্মী সেভ্যা- 
'িয়র ও 'গিলার্ভর প্রিয়পার হয়ে ওঠেন। গিলার্ড 
তাঁকে ইটালশতে গিয়ে অগ্কনাবিদ্যা শিক্ষার জন্য 
উৎসাহ দেন। ময়মনাসংহের এক জাঁমদার-গাহণী 
জাহ্বণ দেবশ চৌধূরাণশর পাঁরবারের প্রাতকাতি 
একে তানি ৬০০ টাকা সংগ্রহ করেন এবং ১৮৯৪ 
থপ, ইটালশ যান। ৩ মাসে ইটালীয় ভাষা শিখে 
রয়্যাল আকাডেমিতে প্রবেশ করেন! এখানে ৩ বছর 
পৌঁল্টং শিখে জার্মানীর মিউনিখ শহরে রয়্যাল 

[ &০৭ 71 শশশচন্দ্র দত্ত 

আকাডোমর স্পেশাল পেন্টিং-এ ৬ মাস ক্লাস 
করেন। এরপর স্বাধীনভাবে জশীবকার উদ্দেশ্যে 
প্যারসে যান। ময়মনাসংহের মন্তাগাছার জামদার 
সর্যকান্ত আচার্য তাঁর শিক্ষাকালের এই সাড়ে 
তিন বছরের আধকাংশ ব্যয় বহন করেন। পাঁচ 
বছর পর লন্ডনে গেলে সেখানে বিখ্যাত ভারতখয় 
নেতা ডাবলিউ. 'স. বোনাজী, দাদাভাই নৌরজখ, 
বাঁপনচন্দ্র পাল এবং রমেশচন্দ্র দত্তের চেষ্টায় 
'বাঁশম্ট ব্যান্তগণের উপা্থাতিতে শিল্পণর সংবর্ধনা 
জ্ঞাপন করা হয়। কাঁলকাতায় ফিরে তিন আচাষঃ 
জগদীশচন্দ্রের আতাঁথ হন। কর্মজীবন আরম্ভ 
হওয়ার আগেই ৬.১২.১৯০০ খু, ফরাসপ গবদ.ষণী 
মাহলা আতাল ফ্রামাঁর সঙ্গে ব্রাহ্মমতে তাঁর বিবাহ 
হয়। পাণ্ডিত শিবনাথ শাস্নশ এই িবাহে পৌরো- 
[হিতা করেন। পো্রেট পেন্টাররূপে শশশকুমার 
এদেশের বহু গুণী ও জ্ঞানীর প্রাতকাতি অঙ্কন 
করে প্রাতিভার স্বাক্ষর রাখেন। জ্যোতীরন্দ্রনাথ 
এই শিজ্পশর ছাঁব একোছলেন। এদেশে বহু ও 
[বাপুল চিন্রসম্ভারের শ্রম্টা শশীকুমার একসময়ে 
হঠাৎ সপারবারে দেশত্যাগ করে ফ্রান্সে যান। 
সম্ভবত সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। এরাঁবষয়ে নিশ্চিত 
খবর পাওয়া যান নি। [৩,১৯৭] 

শশশচল্দ্র দত্ত (১৮২৪ - ৩০.১২,১৮৮) রাম- 
বাগান-কজিকাতা। পীতাম্বর। 'হন্দ কলেজে 
?শক্ষা। চাকার জীবনে সরকার ট্রেজারীতে সামান্য 
কেরানীর্পে প্রবেশ করেন এবং আযাকাউন্ট-স 
বভাগের হেড আঘাসস্ট্যান্ট পদে উন্নীত হন। 
কিন্তু ইংরেজ গভর্নর জর্জ ক্যাম্পবেল তাঁর আসি- 
স্ট্যান্ট সেক্েটারীর পদলাভের অন্তরায় হলে প্রাতি- 

বাদে স্বেচ্ছায় অবসর-গ্রহণ করেন । 'মুখাজশিস ম্যাগা- 
1জন'-এ প্রকাশিত 'রোমানসেল্স অফ এ কেরানীজ 
লাইফ" প্রবন্ধে শশশচন্দ্র সরকার পদলাভের ঘৃণিত 
পদ্ধাতকে উন্মোচন করেন। িপাহশ বিদ্রোহ 
সম্পর্কে তাঁর আভিজ্ঞতা বিশদভাবে বর্ণনা করেন 
'শঙ্কর-এ টেল অফ দি ইন্ডিয়ান মিউঁটনশ' 

গ্রন্থে। তানি বলেন, শুধুমাত 'ত্রাটশ সৈন্য ও 
তাদের সঙ্গীদের লুহপাটের ও অর্থলালসার 
কারণে বিদ্রোহণ নাম 'দিয়ে বহ নিরপরাধ নারাী- 
পৃরূষকে হত্যা করা হয়। প্রমাণদ্বর্প তান কোন 
দারদ্ু রমণশর নাক থেকে ছিড়ে নেওয়া গহনা 
নগলামের সরকারী বিজ্ঞাস্তর উল্লেখ করেন৷ সারা- 
জশবন 'ব্রাটশ রাজশান্তকে খুব ঘাঁনঘ্ঠভাবে দেখে- 

স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে পেরেছিলেন। মনের গভীয়ে 
স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতেন তাই ভারতবাসীর যচ্ধ- 
দবদ্যা শিক্ষার পক্ষে বলেন *- ১9076 ৫55 & 
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17019... .তখন আধুনিক সমরবিদ্যায় 'শাক্ষিত 
ভারতশয়ের অতশব প্রয়োজন দেখা দেবে" । সেকালের 
প্রাসদ্ধ ইংরেজী ভাষার লেখক শশীচন্দ্র তাঁর 
অকপট রচনার জন্য আ্যাশলশ ইডেন, এরস্কাইন 
প্যারণ প্রভাতি রাজপুরুষ ও সরকারের ক্রোধ উৎ- 
পাদন করেন। তাঁর রাঁচত অন্য গ্রন্থ : +৬19107) 91 
$07716719'। সরকার তাঁকে প্ায়বাহাদূর' উপাঁধ 
1দয়োছলেন। 1৮,২৮] 

শশশপদ বন্দ্যোপাধ্যামন (১৮৪০ - ১৫,৯১২, 
১৯৯২৫) বরাহনগর--চাঁক্বশ পরগনা । রাজকুমার । 
পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য স্কুলে প্রবেশ করে সবেঁচ্চ 
শ্রেণী পর্ষন্তি পড়েন। সে-যুূগের তুলনায় একটু 
বেশশ বয়সে ২০ বছর) বিনা পণে ববাহ করেন। 
বিবাহের পর স্ত্রীর শিক্ষার জন্য সচেস্ট হন। এজন্য 
প্রথমে পারিবারিক বাধা এসোৌছল। ১০ বছর পর 
ণবলাত যাবার আগেই ব্রাহ্গধর্ম গ্রহণের জন্য তাঁকে 
পৈতৃক 'িবাস ত্যাগ করতে হয়। স্বগ্রামে সামাঁজক 
ও নোৌতিক উত্নীতির জন্য সংগঠন গড়ে তোলেন। 
সরকার ডাকাবভাগে 'তাঁন উচ্চপদ পান। নিজ 
গ্রামের সঙ্গে সম্পক ছিন্ন হওয়ার আশঙকায় 
পরে ডেপুটি ম্যাঁজস্ট্রেটের পদ পেয়েও তানি 
তা গ্রহণ করেন 'ন। গ্রামের উন্নয়নমূলক কাজের 
জন্য ১৮৮১ খু. সরকারী কর্ম ত্যাগ করেন। 
গনজ পাঁরবারের মাহলাদের 'শক্ষার উদ্দেশ্যে ১৮৬৫, 
খু. বরাহনগরে একটি মহিলা 'বদ্যালয় খোলেন। 
১৮৮৬ .খশ, এ 'বদ্যালয় আবাসিক ও খ্রোনং 
ীবভাগে বাধিত হয়। ভারতে মাঁহলাদের কর্ম- 
সংস্থান-উপযোগ শিক্ষণ ও আবাসিক কেন্দ্র এটিই 
প্রথম। স্প্ীশিক্ষা ছাড়াও প্রস্ীত ও 'শিশুমত্যু 
রোধের জন্য আপ্রাণ চেস্টা করেন। 'ীতনি অনুন্বত 
শ্রেণীর জন্যও যথেম্ট পারশ্রম করতেন। ১৮৭১ 
খুখ. মেরী কার্পেশ্টারের আহবানে সস্ত্রীক 'িবলাত 
যান। এথানে তাঁরা ইংরেজ-সমাজের 'বাভন্ন স্তরে 
(লড থেকে শ্রাীমক) আলোচনা ও আঁভজ্ঞতা 
আদান-প্রদান করেন। 'তান প্রধানত মদ্যপান-বরোধী 
আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ইংল্যান্ডের 'বাঁভন্ব 
স্থানে বন্তৃতাঁদ দেন। 'বাঁভন্ন সংবাদপনেব 'রপোর্টে 
দেখা যায়--এই সময় শশীপদ নানাভাবে প্রশংসা- 
ভাজন হন। তাঁর স্ত্রই প্রথম ভারতীয় কুলন 
ব্রাহ্মণ মাহলা যিনি সাগর পার হয়ে স্বেচ্ছায় বিলাত 
যান। 'বিলাতেই তাঁদের চতুর্থ সন্তান আ্যালাবয়ানের 
জল্ম হয়। ১৮৭২ খু. দেশে ফিরে লব্ধ অভিজ্ঞতা 
স্তপীশক্ষার কাজে নিয়োজিত করেন। ১৮৭৬ খশ. 

[7 &০৮ ] শশী সাবে, 

প্রীতম্ঠা ছাড়াও তান সমাজোল্লাতি সাঁমাতি, সাধা; ৭ 
পাঠাগার, মাহলা পাঠাগার, শ্রামক শিক্ষার নৈখ 
বিদ্যালয়, মুসলমান শিশুদের 'শিক্ষাকেন্দ্র, সৌভ, ন 
ব্যাক, িণ্ডারগার্টেন-পদ্ধাতর শিশৃ-বিদ্যাকুঃ 
প্রভৃতি বহু সমাজকল্যাণমৃূলক প্রাতিজ্ান গাও 
তোলেন। শ্রামক শিক্ষণ-কেন্দ্র শ্রমজশীবশ সামা" 
প্রাতষ্ঠা (১৮৭০) ও “ভারত শ্রমজশবী" পাত্রকা 
প্রকাশ করেন (১৮৭৪)। অনন্বত 'হন্দু সমাজে 
জন্য গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা ও সাক্য় প্রচেম্টাও প্রধানত 
তাঁরই উদ্যোগে ভারতে প্রথম শুরু হয়। অস্পৃশ্যতা 
দুরীকরণের জন্য নিজে তাদের খাদ্যগ্রহণ ও স্বগৃহে 
তাদের নিমন্ত্রণ করে পথ নির্দেশ করেন। শ্রীমক- 
শশুদের বাধ্যতামূলক শিক্ষার জন্যও 'তাঁন মাঁলক 
পক্ষকে প্রথম উদ্বুদ্ধ করেন। ১৮৭৩ খুসি. “অল্তঃ- 
পুর” নামে মাঁহলা পীান্রকা প্রকাশ করোছিলেন। 
পারকাটিতে দূনশীতগ্রস্ত মানুষের চারত্রোপ্ৰাটনের 
জন্য তাঁর ৩ মাস কারাদণ্ড হয়। তাঁর গৃহ হিন্দ: 
াবধবাদের আশ্রয়স্থল 'ছিল। তান ৩৫ জন বিধবার 
াববাহ দেন। 'নজের স্বজ্প শবন্ত থেকে তাদের 
ভরণপোষণ ও শিক্ষার ব্যয় বহন করতেন। ১৮৭৩ 
খী, (১৮৯৩ খপ. শিকাগো ধর্মসভার ২০ বছর 
আগে) তান সাধারণ ধর্মসভা নামে এক সম্মেলন 
করেন। জাতীয় উন্নাতি ও ধর্মীভীত্তক শিক্ষার 
প্রসারের জন্য ১৯০৮ খ্ড্শী, খ্ডীম্টান, 
মুসলমান ও অন্য সম্প্রদায়কে তাঁদের সকলের ধর্ম- 
বিষয়ক সংশক্ষার জন্য 'দেবালয়” স্থাপন করেন। 
সারাজীবন অর্থকৃচ্ছুতা ভোগ করেছেন৷ নবদ্বীপের 
পাঁ্ডিতগণ কর্তৃক 'তাঁন “সেবাব্রত' উপাধ-ভূষিত 
হয়োছলেন। 1৭১] 

শশশবালা দাঙশী। তোরিয়া-মোদনীপুর। 
আগস্ট ১৯৪২ খুশী. “ভারত-ছাড়" আন্দোলনের 
সময় কেশপুর থানা দখলকালে শোভাযাত্রায় অংশ- 
গ্রহণ করেন এবং পাঁলসের গ্ীলর আঘাতে মারা 
যান। [২৯] 

শহশদ সাবের (2-১৯৭১) চট্টগ্রাম । গজ্প- 
কার 1হসাবে তাঁর সুনাম ছিল। কবিতাও 'ললখতেন। 
১৯৪১৯ খী, জেলখানায় বসে লেখা তাঁর কারা- 
জীবনের কাঁহনী 'আরেক দ্যানয়া থেকে' বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । স্বাতল্য্যপ্রয়াসী নিঃসঙ্গ মানুষ 
শহশদ সাবের বামপন্থী লেখক বলে চিহুত 'ছিলেন। 
পেশা ছিল সাংবাদিকতা । ১৯৬৯ খ্যী. থেকে 
?তান প্রকীতিস্থ ছিলেন না। তবু সাংবাঁদক জীবনের 
অভ্যাস-বশে 'দৈনিক সংবাদ'-এর কার্ধালয়ে নিয়ামত 
যেতেন। পাক-সৈন্যেরা এ কার্যালয়ে আগুন 
লাগিয়ে দিলে 'তাঁন মারা যান। ঢাকার বাংলা 
একাডেমশ ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩ খ্ী. তাঁকে কাঁব- 



শহশদল্লাহ্ কায়সার 

স্াাহাত্যিক 'হসাবে মরণোত্তর পুরস্কার 'দয়ে 
সম্মানিত করে। [১৯৮] 

শহশদল্লাহ কায়সার (2-ডিসেম্বর ১৯৭১) 
নজুপুর- নোয়াখালী । মোহাম্মদ হাঁববল্লাহ্। 
?বশিষ্ট সাহিত্যিক, "সংবাদ' পান্রকার যুগ্ম-সম্পাদক, 
তৎকালান পূর্ব-পাকিস্তানের সাংবাঁদক ইউনিয়নের 
সাধারণ সম্পাদক এবং পাক-ফৌজের হাতে 'নহত 
বাদ্ধজশীবশ শহদবর্গের অন্যতম। অল্প বয়সে 
ধব্রাটশ আমল থেকেই রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। 
কমিউীনস্ট পার্টির সভ্য ছিলেন। পূর্ব-পাকিস্তানে 
কমিউনিস্ট পার্টি 'নাঁষদ্ধ থাকায় দেশাবভাগের 
প্র অনেকঁদন নানাস্থানে আত্মগোপন করে থাকেন। 
১৯৫৮ খী, পাক প্রোসডেন্ট আয়ুব খানের 
সামারক শাসনকালে তান গ্রেপ্তার হন। জেলে বসে 
[তিনি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'সারেং বো” রচনা 
করেন। কয়েক বছর পর ছাড়া পান এবং পূর্ব- 
বঙ্গের ১৯৭১ খ:নজ্টাব্দের অসহযোগ আন্দোলনে 
যোগ দেন। বহু সাংস্কীতিক সংস্থার সঙ্গে তান 
সংযুক্ত 'ছিলেন। রাঁচত অন্যান্য গ্রল্থ : “সংশপ্তক”, 

তমির বলয়", 'রাজবন্দীর রোজনামচা, এবং 
'পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ' ৷ “সারেং বৌ” উপন্যাসাঁটি 
১৯৬৩ খ, আদমজী পুরস্কার পায়। ১৯৭০ 

খুশী. তাঁন বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। 
তাছাড়া ম্ন্তিষদ্ধ চলাকালে মুজিবনগর থেকে 
'সংশগ্তক' উপন্যাসকে 'জয়বাংলা পুরস্কার” দেবার 
কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ 
খুন. বুদ্ধিজীবন 'হসাবে পাক-ফৌজের অনুচরদের 
হাতে পড়ে তান নিখোঁজ হয়ে যান। সম্ভবত এ 
দিনই 'তনি নিহত হন। পূর্ববাঙলার প্রখ্যাত 
চলচ্চিত্রকার ও 'জশবন থেকে নেওয়া, চিন্নের প্রযোজক 
জাহর রায়হান তাঁর অনুজ 'ছিলেন। 1১৫২] 

শহীদুল্লাহ, মহম্মদ, ড. (১০.৭.১৮৮৫- 
১৩.৭.১৯৬৯) পেয়ারা চাব্বশ পরগনা । 'বাঁশিষ্ট 
ভাষাতত্বীবদ্। কলকাতা সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃতে 
অনার্প নিয়ে বি.এ. (১৯১০) এবং কাঁলকাতা 'বিশব- 
বিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্বে এম.এ. পাশ 
করেন (১৯২১)। মাঝে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হয়ে ১৯১৫ খ্ী, বাঁসরহাট কোর্টে ওকালাতি 
করেন। পরে কাঁলকাতা 'িশ্বাবদ্যালয়ে গবেষকরূপে 
কাজ করেন এবং ১৯২১ খু. হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 
আমন্ত্রণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ও সংস্কৃতের 
অধ্যাপক 'িষুন্ত হন। এখানে ৩০ বছর অধ্যাপনার 
পর তিনি রাজশাহশ বিশববিদ্যালয়ে বাংলায় বিভাগণীয় 
প্রধানরূপে যোগ দেন। বাংলা ভাষার প্রাচশনতম 
'নদর্শন চর্যাপদাবলণ-বিষয়ে গবেষণার জন্য প্যারিস 
বশ্বাবদ্যালয় থেকে ডক্রেট হন। চর্যাপদ যে 

[ &০৯ ] শাল্তশীলা পালিত 

সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় রচিত তা 'তাঁনই প্রথম 
প্রমাণিত করেন এবং তার ধমণতত্ব নিয়ে 'তাঁনই 
প্রথম আলোচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণকটর্তন ও চন্ডগ- 
দাস সমস্যা সম্পর্কে তাঁর মতামত পাণ্ডতজনগ্রাহয। 
বাংল। লোকসাহত্যের প্রাত বিশেষ আগ্নহশখল 
ছিলেন। বহু ছোট গঞ্প ও কাবতা রচনা করেন। 
তাঁর ছোট গল্পের সঙ্কলন : 'রকমারী'। সম্পাদিত 
পন্র-পন্রিকার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 
বঙ্গীয় মুসলমান সাঁহতা পানিকা', 'বঙ্গভূমি' ও 
৪8০০" । প্রকৃতপক্ষে যে ভাষা আন্দোলনের জনা 

স্বাধীন 'বাঙলাদেশে'র জল্ম তার প্রথম ও প্রধান 
উদগ্যাতা ছিলেন ডক্টর মহম্মদ শহশদুল্লাহ-। বাংলা 
ভাষাকে বহু গুণী ও জ্ঞানী বান্ত 'বাভম্নরূপে 
সেবা করেছেন, কিন্তু এই ভাষার সম্মান রক্ষার 
জন্য এমন মরণপণ সংগ্রামের কথা আর কেউ ভেলে” 
ছিলেন কিনা জানা নেই । রাঁচত উল্লেখযোগ্য গ্রদ্থ : 
'ধাংলা সাঁহত্যের কথা", 'বাঙালা ব্যাকরণ”, 'শেষ 
নবীর সন্ধানে, 'ইকবাল', 'ওমর খৈয়াম' প্রভীতি। 
শবদ্যাপাতি-শতক' তাঁর সম্পাঁদত গ্রন্থ । [৩,১৭] 

শান্ত রক্ষিত। অম্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
1তব্বতের রাজা '1171-910172-06170587 যে দুই জন 

বাঙালশ পণ্ডিতকে তাঁর রাজ্যে বৌন্ধধর্ম প্রচারের 
জন্য নিয়ে যান শান্ত বাঁক্ষিত তাঁদের অন্যতর। 
[তান নালন্দা মহাঁবহারের অধ্যক্ষ পদে 'নষ্ন্ত 
শছলেন। তব্বতীয়েরা তাঁকে আচার্য 'বোঁধিসত্ত' 
নামে সম্বোধন করতেন । তান বৌদ্ধধর্ম সম্প্রদায়ের 
নোতিক চাঁরত সংশোধনের জন্য ও তাঁদের জীবনে 
সংবম শিক্ষা দেবার জন্য 'নয়মাদ প্রণয়ন করেন। 
শান্ত রক্ষিত মাধ্যামক মতবাদ বৌদ্ধ আচার্য 
গোৌড়পাদের শেকের শিষা ও আচার্য শঙ্করের 
পরমগুরু) গ্রন্থ থেকে একাধিক ্লোক উদ্ধার 
করে তাঁর মতামত ব্যস্ত করেছেন। তিব্বত একাঁট 
গ্রন্থে বাঙাল শান্ত রাক্ষতের পাঁরচয়- তান 
সাহোর রাজপরিবারের সন্তান। এীতহাসিকগণ 
সাহোরকে বাঙলার কোন একটি রাজ্য মনে করেন। 
শান্ত রক্ষিত প্রথমে নেপালে এবং সেখান থেকে 
[িতব্বতে যান। তান এবং তাঁর সহকর্মী পম্মসম্ভব 
দুই জনে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর 
সম্মানার্থে তিব্বতের রাজা লাসায় একাঁটি বৌদ্ধমঠ 
পনর্মাণ করোছলেন। 'মধ্যমকালক্কার-কারকা' ও 
তার বাত এবং 'সতাদ্বয়াবভঞ্গপাঁঞ্জকা' নামে মহা- 
যানণ গ্রল্থদ্বয়ের তিনি রচাঁয়তা। [১৯,৬৭1 

শাল্তশশলা পাঁজত (২১.৬,১২৮৯- ৮.6 

১৩৫৮ ব.)। স্বামীর মৃত্যুর পর অসহযোগ 
আন্দোলনে ও “অভয় আশ্রমে সংগঠনমূলেক কাজে 
আত্মীনয়োগ করেন। কর্মের মাধ্যমে কুমিল্লায় জন- 



শাল্তি গ্প্তা 

নেত্রূপে পারিচিত হন। সত্যাগ্রহ আন্দোলন পাঁর- 
চালনা করে কারারুদ্ধ থাকেন। মুন্তর পরেও দেশ- 

সেবায় আবচল থাকায় সরকার তাঁর বাঁড় দখল 
করে। এই সময় তান পূত্রদের নিয়ে বাকিড়ায় 
চলে যান। তাঁর পুত্র পণ্গানন কারাগারে অমানুষিক 
অত্যাচারে মারা যান। 1১০] 

শাক্তি গপ্তা। বঙ্গরগ্গমণ্ট ও চলাচ্চন্রের 
[বখ্যাত আভিনেত্রী। নটশেখর নরেশচন্দ্র মন্ত্রের 
ছাত্র শান্তি গুপ্তা ১৯৩০ খডী, থেকে ১৯৬০ খু. 
পযন্তি বহু নাটকে ও চলাচ্চত্রে আভনয় করে 
খ্যাতি অজ্ন করেন। অশোক নাটকে ণতষ্যরক্ষিতা'র 
ভূমিকায় তাঁর আঁভনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আঁধ- 
কাংশ নাটকেই তিনি নায়কা হিসাবে দুরগাদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজ করেছেন। 'নর্বাক ছায়া- 
ছবির যুগে তান চলাচ্চন্র জগতে আসেন এবং 
[নর্বাক ও সবাক মিলিয়ে বহু ছবিতে যোগ্যতার 
সঙ্গে অভিনয় করেন। ৬৯ বছর বয়সে মৃত্যু । [১৬] 

শাম্তপদ চক্রবর্তী (2-১৯৪৩) কাট্ুলী-_ 
চট্টগ্রাম । পৃরণচন্দ্র। স্কুলের অস্টম শ্রেণীর ছাত্রা- 
বস্থায় ১৯৩০ খী. দিকোঁটং করে গোরা সাজেন্ট 
কর্তক বেশ্রাহত হন। পরে চট্টগ্রাম যুব বিপ্লবী 
দলে যোগ দেন। প্রশীতিলতার নেতৃত্বে পাহাড়তলী 
ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে অংশগ্রহণ করেন। 
মাস্টারদার গ্রেপ্তারের সময় বুকের ডানাঁদকে গুলি 
লাগা সত্তেও বাঁ হাতে গাল চাঁলয়ে বেষ্টনী ভেদ 
করেন। কয়েকমাস পরে ১৯৩৪ খযী. তান ধরা 
পড়েন। অস্ত আইনে ৮ বছর আন্দামানে দ্বীপান্তর 
দণ্ড ভোগ করেন। মান্তর পর ভগ্ন স্বাস্থ্য হেতু 
চট্টগ্রাম হাসপাতালে ভার্ত হন এবং সেখানেই মারা 
যান।। [৪২,৯১৬] 

শাশ্তিরজজন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২০-১২.৭, 
১৯৭২) বগুড়া । আদ নিবাস ঢাকা। ১৯৪০ খ্ডী, 
কাঁলকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি.এ. পাশ 
করে দ্বিতীয় িশবযুদ্ধের সময় সেনাবাহনীতে যোগ 
দেন। এরপর 'কিছুদন ভার ব্রাদার্সে কাজ করবার 
পর “সওগাত' পান্নকায় সাংবাঁদকরূপে কাজ করেন। 
মুসলমান সমাজে প্রগাঁতশশল ভাবলোক রচনায় 
পাতিকাঁটর দান অপাঁরসীম । পরে স্বরাজ”, 'পাশ্চম- 
বঙ্গ” এবং “সত্যযুগ' পাঁন্রকায় সহ-সম্পাদকর্পে কাজ 
করেন।.১৯১৫৪ খু. 'আনন্দবাজার' পাত্রকায় যোগ 
দেন এবং আমত্যু সহ-সম্পাদক 'ছিলেন। কাঁবতা 
রচনা 'ঙয়ে সাহত্য-সাধনা শুরু করলেও 'তাঁন 
গঙপ ও উপন্যাস-লেখক হিসাবেই পাঠক-মহলে 
সূপারাঁচিত হন। কয়েকাঁট বিদেশণ গ্রন্থেরও বঙ্গানু- 
বাদ করেম। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : ণরেম- 
ভালোবাসা ইত্যাঁদ', "রাম ও রাঁহম', শতাঁমরাঁভি- 

[ &৯০ ] শামসুল হ... 

সার”, 'সুসমাচার”, ণনকাঁষিত হেম', পমশ্ররাগিণণ, 
“আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য', করুণা করো ন. 
ণপ্রয়তমাস”, 'গোধাঁলর গান” 'অল্তজর্বাল,. 
'াজসূয়”, 'সেই আশ্চর্য রাত, প্রভাতি। একসময় 
তানি “আভবাদন” নামে একাঁট সাহত্য পাত্রণা 
প্রকাশ করোছলেন। [১৬,৯১৭] 

শামসশ্দিন ইলিয়াস শাহ । রাজত্বকাল-_-১৩৪৫ - 
€&৭ খী,। তুঘলক সম্পদের অক্ষমতার সুযোগে 
হাজন ইলিয়াস ১৩৪৫ খ্ী. সমগ্র বাঙলাদেশ নি 
আঁধকারে এনে 'শামস্াদ্দন ইীলয়াস শাহ" উপাঁধ 
ধারণ করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন এবং দেশে 
শান্তি বজায় রাখেন। 'তাঁন নিজ আঁধকার বিস্তৃত 
করে ওড়িশা ও তিরহ্ত থেকে কর আদায় করতেন। 
তাঁর আমলে 'শল্প ও সাহত্যের প্রভূত উন্নাত 
ঘটোছল। [৬৩] 

শামসদ্দশন, ডা. (2-৯.৪.১৯৭১)। তান 
পূর্ব-পাঁকিস্তানের মনীন্তঘুদ্ধকালে শ্রীহট্রের মৌড- 

হাতে নিহত হন। এই সেবাব্রতী ডান্তার ১৯৪৬ 
খুশ. হিন্দু-মুসলমানের রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার মধ্যেও 
কাঁলকাতা ও বিহারে আহতদের সেবা করেছেন। 
ঢাকাতে রোসডেন্ট সার্জেন থাকা কালে তাঁর উদ্যোগে 
পাণীকস্তান আম্বুলেশস কোর গঠিত হয়। ১৯৫৮ 
খা. গুটি বসন্তের প্রকোপে যখন ৬০ হাজার 
লোকের প্রাণ্রহানি ঘটে তানি তখন ডান্তার ও মোড- 
ক্যাল ছাত্রদের গনয়ে মহামারীর প্রাতরোধে অভিযান 
চালান। পর্ব-পাঁকিস্তানের মাীন্তুদ্ধের সময় 
হাসপাতালে তান ম্টান্তবাহনশর গোৌঁরলা ইউনিটকে 
সা্রয়ভাবে সাহায্য করেছেন। পাক সেনাবাহনী 
হাসপাতাল এলাকা ঘরে ফেলে ডান্তার শামসুদ্দীন 
সহ আরও কয়েকজন কর্মচারীকে গুলি করে হত্যা 
করে। ঢাকা মোঁডক্যাল কলেজের 'চাঁকংসক ফজলে 
রাব্ব, ডা. আলম চৌধুরী, ডা. জিকরুল হক এবং 
আরও অনেক ডান্তার ও বাঁদ্ধজীবী পাক বাঁহনীর 
হাতে এই সময় নিহত হন। [১৫২] 

শামসল হুদা (১৮৯৮ - ২৭.৫.১৯৭৫) নোয়া- 
খালশ। মালবাহশ জাহাজের ডেকের খালাসী হয়ে 
সানফ্রান্সিসকো যাবার পথে অল্পাঁদনের জন্য সাংহাই 
থাকা কালে সেখানে গদর পার্ট সংস্পর্শে আসেন। 
পাঁলসের তাড়া খেয়ে তান নিউ ইয়র্ক পাঁলয়ে 
যান। ১৯২৫ খু. শিকাগোতে গিয়ে তান কাঁমউ- 
শনস্ট পার্টিতে যোগ দেন। পরে সোভিয়েট ইউ- 
নয়নে যান এবং সেখানে প্রাচ্য শ্রমজীবী বিশ্ব- 
দবদ্যালয়ে ()01৮67510 £02 005 2011৩া5 ০৫ 

115 1295) ভার্ত হন। ১৯২৮ খুশি. ভারতবর্ষে 
ছিরে আসেন। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার 



শামসংল হ+দা, নবাব 

হয়ে & বছর কারারুদ্ধ থাকেন। ১৯৩৪ খন. মুক্তি 
পাবার পর থেকে পার্টর সর্বক্ষণের কম 1হসাবে 
আমৃত্যু কাজ করে যান। তান কলিকাতা কর্পে- 
রেশন ওয়াকার্স ইউীনয়নের সঙ্গে বহাদন য্্ত 
দলেন। দুই বার কর্পোরেশনের কাউন্সিলর [নির্বা- 
“চত হন। 1১৬] 

শামসুল হদদা, নবাব (১৮৬২- ১৯২২) 
গোকর্ণ-ন্রিপ্রা। কাঁলকাতা প্রোসডেল্সপী কলেজ 
থেকে এম.এ. ও বি.এল. পাশ করে কিছাঁদন 
ঝাঁলকাতা মাদ্রাসা কলেজে অধ্যাপনার পর হাই- 
কোর্টে ওকালাতি শৃরু করেন। এরপর বঙ্গীয় 
একবিজিকিউাটভ কাউীন্সিলের সদস্যরূপে কাজ 
করেন। িছাীদন হাইকোর্টের বিচারপাতি ছিলেন। 
১৯২০ খু. মণ্টেগ্ুচেমৃসফোর্ডের সংস্কারাবাঁধ 
প্রবর্তিত হলে তিনি বঞ্গীয় ব্যবস্থা পাঁরষদের 
প্রথম সভাপত হন। ?কছুকাল ব্যবস্থাপক সভার 
সভ্য ছিলেন। ১৯১৩ খাঁ, নবাব ও ১৯১৬ 
খু, 'কেিস,আই.ই. উপাধ পান। 1২৫,২৬] 

শাছুনুর সৈক্সদ। সৈয়দপুর--শ্রীহট । এই কাঁবর 
রাচত “নুর নাঁছহত" নামক একটি সত্গীতগ্রল্থ 
আছে। পল্লীসঞ্গশত ছাড়াও তান বহু সার 
গান রচনা করোছলেন। তাঁর রাঁচিত একাঁট 'বখ্যাত 
পানের শেষাংশ-_-সৈয়দ শাহনূরে বলে,/আমি 
মনের লাগাল পাই/নিরলে বাঁসয়া রূপ/নয়ান ভরে 
চাই গো।” 155] 

শাহাদাধ হোসেন (১৮৯৪ -?) পাঁণ্ডিতগোল- 
বাসরহাট-চাব্বশ পরগনা । কাব, নাট্যকার ও 
'উপন্যাঁসক ছলেন। রাঁচত গ্র্থসমৃহ : “মৃদঞ্গ”, 
“চিন্রকূট”, “কল্পলেখা”, 'রূপছন্দা” কোব্য), “পথের 
দেখা”, পরস্তা উপন্যাস) ; "সরফরাজ খাঁ", “আনার- 
কি” (নাটক) প্রভৃঁত। 15] 

শাহেদ সোহ্ক্রাবর্দদ (২৪.১০.১৮৯০- ৩.৩, 
১৯৬৫) মোদননপুর। শিতা জাহেদ সোহ্ 
কাঁলকাতা হাইকোর্টের ব্যবহারজীবী ও পরে বচার- 
পাঁত ছিলেন। শাহেদ সোহরাবর্দী ১৯১২ খই. 
অক্সফোর্ড 'ব*ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকঙ্ক লাভ করে 
রাশিয়ায় যান এবং ১৯১৭ খুশী, মস্কো বিশব- 
শবদ্যালয়ের ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক 'নয্স্ত হন। 
এই সময়ে 'তাঁন মস্কোর সুবিখ্যাত আর্ট শিয়েটারের 
অন্যতম 'শিল্প-ীনদেশক ছিলেন। ১৯২০ খন. 
ইউরোপ ও আমোরকার নানা দেশ ভ্রমণ করে 
প্যারসে এসে ১৯৩৯ খী, পযন্তি সেখানে বাস 
করেন। প্যারসে অবস্থিত জাঁতিসঞ্ঘ (লীগ অব 
নেশনস) পাঁরচালিত আন্তজাতিক সংস্কৃতি বাঁনময় 
কেন্দ্রের লালিতকলা শাখার উপদেষ্টার পদে িছু- 
গদন কর্মরত 'ছিলেন। দেশে ফিরে ১৯৩২ খু. 

[ ৫১৯ ] 1শবচন্দ্র দেব 

থেকে ৯৯৪৩ খ্ডী, পর্যন্ত কাঁলকাতা 'বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের শিল্পকলা -বিষয়ক বাগণমবরী অধ্যাপকের 
পদ অলঙ্কৃত করেন। এই সময়ের মধ্যে কিছাঁদিন 
তিনি ইসলামীয় সংস্কৃতির অধ্যাপকরূপে বিশব- 
ভারতীর সঙ্গে সংশ্লম্ট ছিলেন। ১৯৪৩ খপ 
থেকে ১৯৪৭ খনম্টাব্দের শেষভাগ পযন্ত আবিভন্ত 
বাঙলার পাবাঁলক সাঁভস কমিশনের অন্যতম সদস্য 
ছিলেন। ১৯৪৮ খ. নবস্ট পাকিস্তানের রাজ- 
ধানী করাচিতে চলে যান এবং সেখানের পাবাঁলক 
সার্ভস কমিশনের সদস্য নিষুস্ত হন। পরে এই 
সংস্থার সভাপাঁতি-পদ লাভ করেন। ১৯৫২ খএখ. 
[তান আমোৌরকার কলাম্বয়৷ বিএববিদ্যালয়ে প্রাচ- 
দেশীয় শিল্পকলার অধ্যাপক ্নযুন্ত হন। দুই 
বংসর পর স্পেনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতের পদ 
লাভ করেন। স্পেন, মরক্কো, ট্ানাসয়া প্রভীতি দেশে 
রাষ্ট্রদূতের পদে নিষুস্ত থেকে ১৯৫৯ খন, তান 
দেশে ফিরে করাচতে অবসর-জখবন যাপন করেন। 
প্রাচ্য ও প্রতীচা বহ্ ভাষায় তাঁর দক্ষতা ?ছল। 
ইংবেজণ ভাষায় কাঁবতা ও প্রবন্ধ বচনা করে খ্যাতি 
অজর্ন করেন। প্রাচাদেশশয় ?শল্পকলা ও সংস্কাতি 
বিষয়ে বিশ্বের অন্যতম বিশেষজ্ঞ হিসাবে পাঁরাঁচিত 
গছলেন। রাচত গ্রল্থ : ১1115521770) 00118016 

11055211127 ঠা 17 9000 প্রভাতি । অকৃতদার 

ছলেন। স্বাধশনতা লাভের প্রাককালে আবভন্ত 
বাঙলার মৃখ্যমন্্ী হোসেন শহীদ সোহ:রাবদশী তাঁর 
অনূজ। 1১৪৯] 

শিবকালণ মণ্ডল (১৯০৫ - ১৯৩০) কাঁলকাতা । 
আশুতোষ । ১৯২১ খ্যাী, অসহযোগ আন্দোলনে 
যোগ দেন। পরে কুষ্টিয়ায় একটি যুব সংগঠন 
ও পাঠাগার গড়ে তোলেন। ১৯৩০ খু, আইন 
অমান্য আন্দোলনে যোগ 'দয়ে গ্রেতার হন ও 
কারাদণ্ড ভোগ করেন। কৃফনগর জেলে তাঁর মতযু 
হয়। [৪২] 

1শবচন্দ্র দেব (২০.৭.১৮১১ - ১২-১৯-১৮৯০) 
কোম্গর- হুগলী । ভ্রজাকশোর। ১৮২৫ খী. 
ণহন্দু কলেজে ভার্ত হন। ডিরোজওর শিষাদলের 
অন্যতম । উচ্চতর গাঁশতশাস্ত্ে জ্ঞান 'ছিল। সার্ভে 
বভাগের কাঁম্পিউটার হিসাবে কর্মজীবন শুরু করে 
১৮৩৮ খ্য, ডেপুটি কালেকইঈররূপে সাবআর্ডনেট 
একএঁজাকিউঁটভ সার্ভসে যোগ দেন এবং ১৯৮৬৩ 
খুশ. অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৪৩ খে; ব্াক্ষ- 
সমাজে যোগ দিয়ে ১৮৫০ খুশি. নেতৃস্থানীয় হয়ে 
ওঠেন। ১৮৭৮ খওশ. সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতা 
ধনর্বাচিত হন। স্ব্ণ-শিক্ষা ব্তশত সামাজক উন্নয়ন 
সম্ভব নয় ভেবে তিনি নিজ কন্যাদের বেধুন স্কুলে 
ভার্ত করান। ১৮৬০ খঃশ, গনজ কাঁড়তেই বাঁলকা 



1শিবচন্দ্র নম্দী 

বিদ্যালয় প্রাতষ্ঠা করেন। কোল্নগর ইংরেজী ও 
ভার্নাকুলার বিদ্যালয়ের তান প্রাতষ্ঠাতা। তাঁর 
রচিত গ্রন্থ : শশশুপালন, ও 'অধ্যাত্বিজ্ঞান”। 
১৮৪৫ খুশী. বাঙলার যে-সব নেতৃস্থানীয় ব্যাস্ত 
“হন্দু হিতার্খখ বিদ্যালয়" প্রাতিষ্ঠার অর্থের জন্য 
আবেদন করেন, শিবচন্দ্র তাঁদের অন্যতম । তিনি 
কাঁমাটর কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। নাজ অগ্থলের 

করেন। তাঁর উদ্যোগে রেল স্টেশন স্থাপিত হয়। 
১৮৫৮ খী. একটি সাধারণ পাঠাগার এবং ১৮৬৮ 
খু. একটি হোমিওপ্যাথক দাতব্য চিকিৎসালয় 
স্থাপন তাঁরই অক্লান্ত চেম্টার ফল। শ্রীরামপুর 
গমউনাসপ্যালাঁটর কাঁমশনার ছিলেন (১৮৬৫ - 
১৮৭৮)। '্জ্তানান্বেষণ সামাতর' উৎসাহী সদস্য 
গশবচন্দ্র সারাজীবন সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সমাজ- 
উন্নতিমূলক কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। [৩১৮] 

1শবচন্দ্র নন্দী, রায়বাহাদূর (জুন ১৮২৪ - 
৯.৪.১৯০৩) কাঁলকাতা। উচ্চাঁশক্ষা না পেলেও 
ইংরেজশ [শখে টাঁকশালে কেরানণর চাকাঁরতে প্রবেশ 
করেন। ২৬ বছর বয়সে ভারতবর্ষে টোলগ্রাফ যন্ত্র- 
প্রাতষ্ঠার ভারপ্রাপ্ত ওসেউনেশীর সহকারণ 'নযুত্ত 
হন। টৌলগ্রাফের কাজে অনাভজ্ঞ হয়েও 'বাঁভন্ন 
গ্রন্থাঁদ পাঠ করে টৌলগ্রাফের কাজে দক্ষতা অর্জন 
করেন। ১৮৫২ খী. কাঁলকাতা থেকে ডায়মন্ড- 
হারবার পর্যন্ত পরাক্ষামূলক প্রথম টোলগ্রাফ লাইন 
প্রতিষ্ঠার ভারপ্রাপ্ত হয়ে সফলকাম হন এবং এই 
সময় বড়লাট লর্ড ডালহোসশ স্বয়ং সাঞ্কেতিক 
ধ্বনি দ্বারা তাঁকে আভর্নান্দত করেন। এরপর 

শবচন্দ্ টেলিগ্রাফ বিভাগের ইনৃস্পেতর-ইন-চার্জ 
এবং 'কিছ্াদন সর্বময় কর্তা 'ছলেন। ঢাকা পর্যন্ত 
টোলগ্রাফ লাইন বিস্তারের উদ্দেশ্যে জীবন বিপন্ন 
করে জেলে 'ডাঁও নিয়ে পদ্মায় ৭ মাইল কেবৃল্ 
বসাবার দায়ত্ব নেন এবং মাঁটর নীচ থেকে লাইন 
তোলবার জন্য তালগ্লাছের খাটি ব্যবহারের নকশা 
গদয়োছলেন। ১৮৫২ - &৬ খু. কাঁলকাতা থেকে 
বরাকর, এলাহাবাদ, বারাণসী ও বারাণসশ থেকে 
মীরজাপুর পর্যন্ত টোলগ্রাফ লাইন স্থাপন করেন। 
১৮৮৪ খ:স. অবসর-গ্রহণ করেন। [8] 

ধশবচল্দ্ু 'বিদ্যার্শব (১৮৬০ - ২৫.৩.১৯১৩) 
কুমারখালি- নবদ্বীপ । প্রাসম্ধ তাল্লিক পাঁণ্ডিত। 
স্বগ্রামের কৃষনাথ শিরোমাঁণর কাছে বিদ্যাশক্ষা 
করেন। এই নিষ্ঠাবান তাঁন্লক তন্দের প্রকৃত 
মমেণগ্ঘাটনের জন্য নিয়োজিত 'ছিলেন। তল্ল- 
মাহমায় কাশীবাসীদের মুগ্ধ করোছিলেন। তাঁর 
বখ্যাত রচনা : ন্ডশতত্' । অপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 
রাসলশলা' বোঁষ্কিমচন্দর কৃচাঁরন্রের সমালোচনা), 

[৫৯২ ] 1শবচচ্দ্র সিদ্ধান্ত 

গতাঞ্জল, ফ্বেরচিত শান্তসঙ্গীতের সঙ্ফলন: 
গাঞ্জোেশ নোটক), “তল্লতত্', কর্তা ও মন', “্বভাঃ 
ও অভাব”, মা” পর্গোৎসব' প্রভাতি। তান "শৈবা 
মাসিক পান্রকার সম্পাদক 'ছিলেন। কাঁলকাতা হাই. 

অন্যতম ছিলেন। উড্্রফ তাঁর লেখা “তন্্তত্ব 
গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ করে পপ্রন্সপপ্ল্স অফ 
তনল্ম” নামে প্রচার করেন। [৩,৪,২৫,২৬] 

শিবচন্দ্র সার্বভৌম, মহামহোপাধ্যাক্স ফোল্গুন 
১২৫৪ -১৩২৬ ব.) ভাটপাড়া- চাঁব্বশ পরগনা । 
রঘুমণি 'বিদ্যাভূষণ। পাশ্চাত্য বোদক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ । 
প্রা্থীমক শিক্ষা-সমাপ্তির পর তিনি খুল্লতাত জয়- 
রাম ন্যায়ভূষণের নিকট সংস্কৃত ব্যাকরণ ও পতার 
নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন করেন। পরে মহামহোপাধ্যায় 
রাখালদাস ন্যায়রত্নের নিকট নব্যন্যায় সমাপ্ত করে 
'সাবভৌম” উপাঁধ পান। ১৬ বছর বয়সে তান 
'পাণ্ডবচারন্রমত নামে একখানি সংস্কৃত নাটক রচনা 
করে পাঁণ্ডত্যের পাঁরচয় 'দয়োছলেন। উপাঁধ- 
প্রাস্তর পর তান নিজ গৃহে ন্যায়শাস্রের চতু- 
ছপাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনায় ব্রতী হন। অঙ্গপ- 
কালের মধ্যেই তাঁর পাশ্ডিত্যের খ্যাতি চাঁরাঁদকে 
পাঁরব্যাপ্ত হয়। বহু ছান্রকে গৃহে আহার ও বাসস্থান 
গদয়ে তান 'শক্ষা দান করেছেন। কয়েক বংসর পর 
মূলাজোড় কলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁকে উত্ত কলেজের 
অধ্যক্ষ পদ প্রদান করেন। তিনি আমৃত্যু এ পদে 
আঁধিম্ঠিত ছিলেন । উত্তরকালে তিনি শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়ক- 
রূপে পাঁরগাঁণত হন। তাঁর বহু ছান্ন উত্তরকালে 
অতুলনীয় পাশ্ডিত্য-গৌরবে ঘোরতর প্রাতকূল 
অবস্থার মধ্যেও বগ্গদেশের সবন্রি নব্যন্যায়ের চর্চা 
অক্ষুণ্ন রেখোছলেন। শবচন্দ্র ন্যায়কুসমাঞ্জাল'র 
নূতন সংস্কৃত টীকা রচনা করেন। তার 'কয়দংশ 
এবদ্যোদয়' পান্রকায় প্রকাঁশত হয়োছল। ১৯০৩ 
খু. তান 'মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করেন। 
[৯০,১৩০] 

1শবচন্দ্র ?পম্ধাল্ত (১৭৯৭ ?- ১৮৭১ 2) বৈদ্য- 
বেলঘাঁরয়া-রাজশাহশ। রামাকশোর তর্কালজ্কার । 

অল্প বয়সে পাঁণিন, স্মৃতি, কাব্য, অলঙ্কার ও 
পূরাণাঁদতে 'বশেষ জ্ঞান অর্জন করে ১৭ বছর 
বয়সে নিজ গ্রামে চতুষ্পাঠী খুলে অধ্যাপনা শুরু 
করেন। পাশ্ডত্যের জন্য বহু দুর থেকে ছান্ররা 
পড়তে আস্ত । অত্যধিক জ্ঞানস্পৃহা থাকায় অধ্যা- 
পনা ছেড়ে বারাণসশীতে গিয়ে তৎকালের সর্বপ্রধান 
পন্ডিত কাকারাম শাস্ত্র শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং 
সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, বেদান্ত ও জ্যোতিবাঁদ 
শাস্ত্র স্বহস্তে লিখে অধায়ন করতে থাকেন। পাঠ 
শেষ করে স্যগ্রামে পুনরায় চতুষ্পাঠী খোলেন ৯ 



[শিবদাস ভাদনড়া 

[তিনি আর্জত সমস্ত অথ ছাব্রদের জন্য বায় 
করতেন । কথিত আছে, একসময় রাজা রাধাকান্তদেব 
কোনও বিষয়ে প্রমাণ সংগ্রহার্ে বাঙলার পাণ্ডত- 
মণ্ডলশর শরণাপন্ন হন, কিন্তু 'শবচন্দ্র ছাড়া আর 
কেউই প্রমাণ সংগ্রহ করে দিতে পারেন 'ন। তাঁর 
রচিত বহু সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। তার মধ্যে ১৭ 

মহাকাব্য ও খণন্ডকাব্য এবং ১৭ দর্শনাদ-বিষয়ক। 
[২,৪] 

শিবদাস ভাদুড়শ ১৮৮৫ - ১৯৩২)। ধবখ্যাত 
ফুটবল খেলোয়াড় । ১৯৯১৯ খুন, মোহনবাগান ক্লাব 
তাঁর আধনায়কত্বে ঈস্ট ইয়র্ক দলকে ২-১ গোলে 
পরাজিত করে প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে আই.এফ.এ. 
শীল্ড পায় ও ফুটবলের ইতিহাসে ভারতের মুখ 
উজ্জ্বল করে। এছাড়া তাঁর আঁধনায়কত্বে াল- 
টারী মেডিক্যাল, ওয়াই.এমীস.এ.. চৌরগ্গশ 
মেজারার্স্ প্রভৃতি দল পরাজিত হয়। সাধারণত 
লেফ্ট লাইনে খেলতেন। তিনি পশুচাকৎসক 
1হসাবে ভেটারনার কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছলেন। 
[৩১৭] 

শিবদাস সেন। একজন আয়ুর্বেদাবদ প্রাঁসদ্ধ 
পাণ্ডত। পণ্টকোট বা শিখরভুমের রাজসভাসদ্ 
সাঙ্গ সেনের প্রপৌন্রপুত্র অনল্ত সেনের পত্র । তিনি 
চক্রপাণিদত্ত-রাঁচত “চাকিৎসাসংগ্রহ” ও 'দ্ুব্গুণ- 
সংগ্রহের এক উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করেন। [২] 

?শিবনাথ ঘোষ। ১৮৪০ খুশী, খুলনার নীলকর 
রেনীর বিরুদ্ধে নীলচাষী ও স্থানীয় জামদার এবং 
তালুকদারদের মিলত সংগ্রামে তান নেতৃত্ব দান 
করেন। 16৬] 

1শবলাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৯ - ২০.৬.১৯৭২) 
গঞঙ্গাটিকুরী- বর্ধমান। অতধন্দ্রনাথ। রসসাহিত্যিক 
ও বর্ধনানের প্রখ্যাত আইনাবদ ইন্দ্রনাথ তাঁর পিতা- 
মহ। ১৯২৭ খুশী, শিবনাথ বি.এল. পাশ করে 
কিছুদিন কাঁলকাতা হাইকোর্টে ওকালাঁতি করেন। 
পরে 'তানি পল্লী বাঙলার উন্নাতসাধনের উদ্দেশ্যে 
ওকালাতি ছেড়ে স্বগ্রামে এসে বসবাস করতে থাকেন। 
তান ৩২ বছর কাটোয়ার প্রথম শ্রেণীর অবৈতাঁনক 
ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। জেলার 'বাভল্ন জনাহতকর 
প্রাতম্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ 'ছিল। ১৯৪৩ 
খু. দারুণ দুঁভক্ষের সময় গঞ্গাঁটকুরীতে লঞ্গর- 
খানা খুলে আর্ত দরিদ্রের সেবা করেন। ১৯৬৯ 
খুশী, তাঁর আহহানে গঞ্গাঁটিকুরী গ্রামে ইইন্দ্রালয় 
প্রাঙ্গণে" বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে 
শিতার নামে তিনি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন 
করোৌছলেন। ১৯৪৯] 

শবনাথ শঙ্দ্েশ (৩১.১.১৮৪৭ - ৩০.৯,১৯১৯) 
মাজলপুর- চাঁব্বশ পরগনা । হরানন্দ ভট্টাচার্য । 

7 ৫৯৩ ] 1শবনাখ শাশ্ত্রী 

চাংড়পোতা গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম। সংস্কৃত 
কলোজয়েট স্কুল ও সংস্কৃত কলেজে 'শক্ষা। ১৮৭২ 
খএী, সংস্কতে এম.এ. পাশ করে শাম উপাধ 
পান। ছাত্রাবস্থায় সামাজিক সংস্কারমূলক আন্দো- 
লন ও ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য তাঁর 
পাঠ্যজশীবন বাধাপ্রাপ্ত হয়। অবশ্য পিতার [বিরাগ- 
ভাজন হলেও মাতুল দ্বারকানাথ 'বদ্যাভুষণের বিশেষ 
স্নেহভাজন ছিলেন। ১৮৭৩ -৭৪ খপ. দবারকা- 
নাথের বিখ্যাত 'সোমপ্রকাশ' পাত্রকা সম্পাদনা 
করতেন এবং হারনাভির স্কুলাটও তিনিই দেখতেন। 
এসময়ে স্বাস্থ্যের কারণে দবারকানাথ কাশতে বাস 
করতেন। ১৮৭৪ খডী, 1শবনাথ ভবানীপুরের 
সাউথ সবার্বন স্কুলে হেডমাস্টার পদে যোগ দেন। 
১৮৭৬ খ্ী. হেয়ার স্কুলে সংস্কৃত 'শক্ষকরূপে 
আসেন, কিন্তু সরকার চাকরির প্রাতি বিরাগবশত 
ও ব্রাহ্মসমাজের কাজের জন্য, ১৮৭৮ খুশ. পদত্যাগ 

করেন। তাঁর প্রধান পাঁরচয় সাধারণ ত্রাঙ্মদমাজের 
প্রাতজ্ঠাতা-নেতার্পে । গোঁড়া হিন্দ: ব্রাহ্মণ পাঁরবারে 
জন্ম হলেও, 'হন্দুদের মধ্যে সেকালে প্রচাঁলত 
কুসংস্কার ও অর্থহীন আচার-আচরণের প্রাত তাঁর 
বিতৃষা জন্মায়। ১৯৮৬৫ খী., থেকেই ভবানশপুর 
ব্রা্মসমাজ মান্দরে যাতায়াত করতেন এবং সমাজ- 
সংস্কারমূলক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। বাল্য- 
ববাহের 'াবরুদ্ধে এবং বিধবাধবাহের পক্ষে মত 
প্রকাশ করেন। তাঁর 'আত্মচরিত' পুস্তকে ১৯৮৬৮ 
খু. তারই উৎসাহে সম্পাদিত বিপত্রণক যোগেন্দ্রনাথ 
বদ্যাভুষণ ও বিধবা মহালক্ষমীর বিবাহের বিষয় 
বার্ণত আছে। এই বিবাহের প্রায় সব খরচ বিদ্যাসাগর 
মহাশয় বহন করেন । এই উপলক্ষে পিতার ক্রোধ সর্েও 

সমাজে নবদম্পাঁতকে প্রাতিম্ঠিত করার জন্য তিনি বহু 
দুর্যোগ মাথা পেতে নেন এবং উপেন দাসের সঙ্গে 
নবকৃষণ বসুর বিধবা কন্যার গববাহেও সাহায্য করেন। 
২২.৮.১৮৬৯ খু, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ 
গবখ্যাত ব্যান্তদের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে আনজ্ঠানিক- 
ভাবে প্রবেশ করেন। তখন কেশব সেন ছিলেন 
তাঁদের নেতা । উপবীত ও মার্তিপূজার সন্গে 
এখানেই তাঁর ইতি ঘটে । ফলে তা কর্তৃক ?বতা- 
ধড়ত হন। কেশব সেনের নেতৃত্বে 41270107 2০- 

101125 ১5906191104 যোগ দেন। এ সভার 

বহ্যাবধ কর্মতালিকা ছিল, যথা : মদ্যপান নিবারণ 
এবং শিক্ষা, সুলভ সাহিত্য ও কারিগরশ বিদ্যার 

প্রচার । শিবনাথ 'মদ না গরল' নামে মাঁসক পতিকা 

প্রচার করেন। নারশ-মূন্তি আন্দোলনেও তানি 

কেশবচন্দ্রের সহযোগণ ছিলেন । প্রকৃতপক্ষে তাঁদের 
বাঁলম্ঠ আন্দোলনের ফলেই ১৮৭২ খশ. আইনে 
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1শবনাথ শাস্রশ 

নিরধারত হয়। ক্রমে মাহলাদের উচ্চাশক্ষার জন্য 
তন দ্বারকানাথ গবত্গোপাধ্যায় ও নগেন্দ্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যে আন্দোলন শুরু করেন 
তাতেই কেশবচন্দ্রের বিরোধিতার জন্য তাঁদের মধ্যে 
ধদ্বমত শুরু হয়। িবনাথ প্রমূখেরা কেশবচন্দ্রকে 
অগ্রাহ্য করে 'হন্দু মাহলা বিদ্যালয় বা বঙ্গ-মাহলা 
বিদ্যালয় প্রাতষ্ঠা করেন এবং শিবনাথ স্বীয় কন্যা 
হেমলতাকে এখানে ভার্ত করান। এরপর অন্লদাচরণ 

খাস্তগীর, দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গঞ্গো- 
পাধ্যায়, রজনাীনাথ রায় প্রভৃতির চাপে কেশবচন্দ্র 
তাঁদের স্ীদের ব্রা্মমাজের আঁধবেশনে প্রকাশ্য- 
ভাবে বসার আঁধকার স্বীকার করেন এবং িবনাথ 
এই মতের সমর্থন জানান। দুই বছর হারনাভিতে 
বাস করলেও শবনাথ ব্রাহ্গদমাজের নূতন দলের 
সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। ১৮৭৭ খড়. তান ত্রাঙ্গ- 
সমাজের কয়েকজন তরুণকে নিয়ে একাট বৈপ্লাবক 
সামাতি গঠন করেন। সাঁমাতর কার্যসচীতে 
জাতাঁয়তামূলক ও সমাজ-সংস্কারমূলক শিক্ষা এবং 
রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পারকল্পনা ছিল। তাঁর গুপ্ত 
সামাততে আনন্দমোহন বস? ও সংরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় যোগ 'দয়োছিলেন। তাঁর রাঁচত "যুগান্তর, 
নামে সামাজিক উপন্যাস থেকে "যুগান্তর" পান্রকার 
(১৯০৭) নামকরণ হয়। তাঁদের অন্যান্য অঙ্গীকার 

অস্বীকার, সমাজে নারশ-পুরুষের সমানাধকার 
স্বীকার ইত্যাদ। অশ্বারোহণ ও বন্দুক-চালনা 
শিক্ষা তাঁদের কর্মসূচীর অন্তরভুন্ত ছিল। এই কর্ম- 
সূচীর পাঁরপ্রোক্ষতে 'তাঁন হেয়ার স্কুলের 'শক্ষকতা 
ত্যাগ করেন। ১৮৭৮ খঢ্ী. কেশবচন্দ্রের অপ্রাপ্ত 
বয়স্কা কন্যার 'ববাহ উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজে ভাঙ্গন 
ধরে এবং শবনাথের নেতৃত্বে সাধারণ ব্রা্মসমাজ 
প্রাতীষ্ভত হয়। এখন থেকে 'তাঁন সমাজ-সংস্কারে 
সরববশান্ত নিয়োগ করেন। তানি ধর্মপ্রচার ছাড়াও 
সারা ভারতে সামাজিক ও রাজনোতিক সংহাতি এবং 
সাম্যের কথাও প্রচার করেন । মাদ্রাজ ভ্রমণের সময়ে 
সেদেশের জাতিভেদ ও ছংত্মার্গকে তীব্রভাবে 
আক্রমণ করেন। শিক্ষাপ্রসারের জন্য আনন্দমোহন 
বসু ও সংরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একযোগে 
গসাঁটি স্কুল (১৮৭৯) স্থাপন করেন। এই বছরেই 
স্টুডেন্টস সোসাইটি নামে একটি গণতান্দিক ছাত্র 
প্রাতষ্ঠান গাঠত হয়। 'ন্রাটশ ইণ্ডয়ান আসো- 
গসিয়েশন একাঁট জাঁমদার-কবাঁলত প্রাতিষ্ঠান বলে 
২৬.৭,১৮৭৬ খু. হীশ্ডিয়ান আসোসিয়েশন নামে 

[ &১৪ ] 1শিবরতন মত 

কিশোরদের জন্য ভারতের প্রথম মাঁসক পাত্রকা 
তাঁর উৎসাহে প্রকাশিত হয় (১৮৮৩)। ১৮১৪ 
খী. 'িতনি ছয় মাসের জন্য 'বলাত ভ্রমণে ষান। 
ইংরেজ চাঁরন্রের নিয়মানুবার্ততা প্রভৃতি সদগ্ণ 
লক্ষ্য করে স্বপ্রাতীন্ভত “সাধনাশ্রমে' সেই [নয়ন 
প্রবর্তন করেন। কাঁব, সাহাত্যক ও সাংবাঁদকরূণে 
শিবনাথ শাস্তীর রচনার সংখ্যা অনেক। “আত- 
চারত' এবং 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ- 
সমাজ' আজও গবেষকদের কাছে আত মূল্যবান 
তথ্যমূলক পুস্তক । বাংলা প্রবন্ধকাররূপে তাঁর 
খ্যাত সর্বাধিক। রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ. 
শনব্ণাসতের বিলাপ, “নয়নতারা” শবধবার ছেলে", 
মেজ বৌ” ডেপন্যাস), “রামমোহন রায়, শহমাদর- 
কুসুম” কোব্য), ধর্মজীবন', 41151015০01? 1176 

81210170 9979] 0161) ] 119৬5 96627 প্রভৃতি । 

[৩,৭,৮,২৫,২৬,২৮,৪৪] 
1শবনাথ সাহা। জানপুর- নদীয়া। এককালে 

মনোহরশাহশী কীর্তন গানে তান এ অণ্চল মাতয়ে 
তুলোছলেন। জাঁনিপুরে গেলেই রবীন্দ্রনাথ শিবু 
সাহাকে ডেকে এনে কীর্তন শুনতেন । রবীন্দ্রনাথ 
বু সাহাকে সদলবলে কাঁলকাতা ঠাকুর ভবনে 
এনেছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মহারাজা মণীন্দ্র- 
চন্দ্র নন্দী ও জগদীশ বসুর গৃহে এবং নাটোর 
ও পাইকপাড়া রাজবাঁড়তে কীর্তন গেয়ে তিনি 
কাঁলকাতাবাসী আভজাতবর্গকে মুশ্ধ করেন । [৩০] 

শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৫৯ - ১৯২০) 
উত্তরপাড়া- হুগলী । জাঁমদারবংশে জন্ম । কাঁলকাতা 
প্রেসডেল্সী কলেজে 'শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। বড়লাটের 
শাসন পারষদের সদস্য ছিলেন৷ তরি রাঁচত গ্রন্থ : 
12119 ৮১০৪1285 (১৮৯৬), 0511585111৮ 

10761056, 4 4১001501900 ৬১৯১৮)। 1৪] 

1শবপ্রসাদ ভু'ইয়া (?- ২৮,৬.১৯৪৩) কালা- 
পুঞ্জা- মোঁদনীপুর । রাধাকৃফ । 'ভারত-ছাড়” আন্দো- 
লনে যোগ দেওয়ায় গ্রেপ্তার হয়ে কারাদণ্ডে দাণ্ডিত 
হন। মোঁদনীপুর সেন্ট্রাল জেলে মৃত্যু । [৪২] 

1শবাপ্রস্বা। এই শৈব রাজকুমারী বৌদ্ধ ধনদৃত্তের 
পত্রী 'ছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম জানা যায় নি। 
রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে তাঁর যথেষ্ট পার- 
দার্শতা ছিল। তাঁর পুত্র পরম সৌগত কাঁন্তিদেব 
একজন সম্ভ্রান্ত বৌদ্ধ রাজা 'ছিলেন। [৬৭] 

শিৰরতন মন্ত্র (১.১২.১২৭৮ - ২০.৯,১৩৪৫ 
ব.) বড়রা-_বীরভূম । ঈশ্বরচন্দ্র । জেনারেল আসেম্ 
ব্লীজ ও কাঁলকাতা প্রোসডেল্সী কলেজে বি.এ. 
পর্ষ্তি পড়ে ১৮৯৭ খু. সরকারণ কর্মে প্রবেশ 
করেন। কলেজের ছান্ররূপে বহু সাময়িক পন্িকায় 
প্রবন্ধ রচনা করতেন। রতন লাইব্রেরী ও বীরভূম 



শিবরাম বাচস্পাতি 

সাঁহত্য পাঁরষদের প্রাতিষ্ঠাতা এবং বহু প্রাচখন 
পুথর সংগ্রহকর্তা। 'মানসঈ' মাসিক পা্রকার সম্পা- 
দক 'ছিলেন। জীবনী, ইতিহাস এবং শিশুপাঠ্য ও 
স্কুলপাঠ্য বাঁবধ বিষয়ে বহ গ্রন্থ রচনা করেন। 
তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : প্দূর্বা, “তপোবন", 
চন্ময়ী", “বঞ্গসাহত্য”, 'বীরভূমের ইতিবৃত্ত, 
"সাঁওতাল উপকথা", 4151795 01 52115 36728]1 

[7০6 7255 7০599" প্রভাীতি। তা ছাড়া 'তাঁন 

“উজ্জবলচান্দ্রকা+, “চণ্ডীদাস", শবদ্যাপাতি', 'শকুন্তলা' 
প্রভীতি গ্রল্থ সম্পাদনা করোছলেন। [৪,২৫,২৬] 

1শবরাম বাচজ্পাঁত (১৮শ শতাব্দী) নবদ্বীপ । 
গদাধর-রাচিত মুস্তিবাদের ওপর তাঁর রাঁচত টণকা 
পাওয়া যায়। "গৌতিমসত্রবৃত্ত' তাঁর অপর গ্রল্থ। 
অনূমানখণ্ডের চচ্ণ যখন চরমে ওঠে সেইসময় তান 
অনাদত প্রাচীন ন্যায়ের গ্রল্থ পুনরালোচনা করেন। 
কািকেয়চন্দ্র রায়ের শক্ষতীশবংশাবলন চাঁরত'-এ 
রাজা কৃষচন্দ্রের রাজত্বকালীন প্রধান পাঁণ্ডতদের 
মধ্যে 'ষড়দর্শনাঁবৎ' িবরাম বাচস্পাতির নাম আছে। 
তাঁর পত্র হরিরাম তকাঁসদ্ধান্ত শঙ্করের পূর্বে 
নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়ক 'ছলেন। রাজবল্লভের 
সভায় তান নিমাল্লত হয়োছিলেন। [৪,৯০] 

1শবরাম মানি (?-৪.১.১৯৪৭) চাররবন্দর 
-দনাজপুর। বাজিতপুর গ্রামের ক্ষেতমজুর 
সামরুদ্দীন প্ীলসের গ্ীলতে নিহত হলে সাঁওতাল 
যুবক শিবরাম তরধনূকের সাহায্যে এ পুলিসকে 
হত্যা করেন। পরে তাঁনও অন্য এক পুলিসের 
গুঁলতে নিহত হন। ২০ ফেব্রুয়ারী ৯৯৪৭ খু, 
চাররবন্দর ও দিনাজপ;রের খাঁপুর গ্রামে যশোদা- 
রাণী সরকার, কৌশল্যা কামারনীসহ ৩০ জন 
এ কৃষক আন্দোলনের সামিল হয়ে পুলিসের 
গুিতে মারা যান। এই সময়ে 'দনাজপুর ছাড়াও 
জলপাইগ্াঁড়, রংপৃর, মালদহ, ময়মনাসংহ, চব্বিশ 
পরগনা, খুলনা ও হাওড়া জেলার অনেক কৃষক 
তৈভাগা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে শহীদ হন। 
[১২৮] 

?শবসংদ্দরশ দেবশ (১৮০৬ -১৮৯৩)। 'পতা 
-_ঈশামচন্দ্র মুস্তফণী। স্বামী-_হরকুমার ঠাকুর। 
সম্ভবত প্রথম বাঙালী মাঁহলা লোখকা। রচিত 
নাটক : “তারাবত+”। 1৪] 

শিবানদ্দ সেন (১৬শ শতাব্দী) কাঁচরাপাড়া-_ 
চব্বিশ পরগনা । তাঁর তিন পন্ত্র চৈতন্যদাস, রামদাস 
ও পরমানন্দ কোঁবকর্ণপুর) কাব 'হসাবে খ্যাত। 
নাজেও একজন 'বখ্যাত কাঁব। তান প্রাত বছর 
রাসের সময় এদেশ থেকে মহাপ্রভুর ভন্তদের নিয়ে 
নলাচলে যেতেন। 'শ্ত্রীচৈতন্চারত মহাকাব্য, 
প্রীচৈতন্ঞচন্দ্রোদয়', "অলঙ্কারকৌস্তুভ", “আনন্দ- 

[ &১৬ ] শাশরকুমার ঘোষ 

বন্দাবনচম্পুকাব্য' ও 'গৌরগণোদ্দেশদশীপিকা' এবং 
'চৈতন্যশতকগুণাবল' তাঁর রচিত 1২] 

[শিবানদ্দ, স্বামী (১৮৫৩ - ১৯৩৩)। ধ্পতা-- 
রামকানাই ঘোষাল। পূর্বনাম তারকনাথ। গপতা 
রাণী রাসমাণর সম্পার্তর উাকল ছিলেন। সেই 
সূত্রেই দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর পারিচয় । 
তান প্রথম যৌবনে কেশবচন্দ্রের উপদেশে ব্রাক্ষ- 
সমাজে যোগ দেন ও পরে শ্রীরামকৃফের শিষ্যত্ব 
গ্রহণ করেন। স্তীর মৃত্যুর পর সংসারত্যাগণশ হন। 
শ্রীরামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর বরাহনগরে প্রতিষ্ঠিত মঠে 
যোগ দেন। ১৮৯৩ খুশি. স্বামী 'াববেকানন্দ আমে- 
1রকা গেলে "তাঁন ভারতের নানা স্থান পারদ্রমণ 
করেন। এইসময় আলমোড়ায় থয়সাফস্ট স্টাডর 
আলোচনার ফলে তান বিলাতে যান ও স্বামী 
গববেকানন্দকে সেখানে যাবার আমন্ণ জানান। 
১৯১৪ খন. তাঁর চেম্টায় আলমোড়ায় মঠ প্রাতম্ঠার 
কাজ আরম্ভ হয়। দাঁক্ষণ ভারতে প্রচারকাজ পাঁরি- 
চালনা করে ১৮৯৭ খুশী, গসংহল যান। কাশশতে 
অদ্বৈতাশ্রম প্রাতম্ঠা করেন। স্বামী [বিবেকানন্দের 

শিকাগো বন্তৃতার হিন্দী অনুবাদ প্রচার করেন। 
প্রথম থেকেই বেলুড় মঠের অনাওম ট্রাস্টশ ছিলেন 
এবং পরে মঠের কার্যভার গ্রহণ করেন। ১৯২২ 
খু. স্বামশ ভ্রহ্মানন্দের মৃত্যুর পর রামকৃফণ মিশনের 
সভাপাঁত 'নষুস্ত হন। [৫] 

ধশবেন্দ্রমোহন রায় (2- ৯.১২,১৯৪৯) কামিউ- 
[নস্ট কর্মী । পাকিস্তানে জনানরাপন্তা আইনে 
বন্দী হন। কুষ্টয়ার সাব-জেলে অনশনরত অবস্থায় 
তাঁকে জোর করে খাওয়ানর সময় ফুসফুস ফুটো 
হয়ে যাওয়ায় মারা যান। [৭৯] 

1শরোমাপ, রাণী । মোদনীপুরের নাড়াজোল, 
ঝাড়গ্রাম, কর্ণগড় প্রভৃতি অঞ্চলের বৃহত্তম জামি- 
দারপর মালিক রাণী 'শিরোমাণ ১৭৯৮/৯৯ খটী, 
চোয়াড় ও পাইক 'বদ্রোহশীদের সহায়তা করেছিলেন । 

[6৬] 
1শাশিরকুমার গুহ । ২৩.১২.১৯০৭ খর. ঢাকার 

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আলনকে হত্যার চেষ্টা বার্থ হলে 
দশাশরকুমার কিছুদন আত্মগোপন করে থাকেন। 
প্রায় ৭ বছর পর অপর এক রাজনোৌতক কারণে 
গ্রেপ্তার হন এবং এক বছর সশ্র কারাদণ্ড ভোগ 

করেন। পরে গ্রামে অল্তরণণ থাকা কালে তারি 

মৃত্যু হয়। [৪৩] 
1শাশরকুমার ঘোষ (১৮৪০- ১০.১,.১৯৯১) 

পলুয়ামাগুরা-যশোহর। হারিনারার়ণ। কাঁলিকাতা 
কলুটোলা ব্রা স্কুল বের্তমান হেয়ার স্কুল) থেকে 

১৮৫৭ খুখ. প্রবৌশকা পাশ করেন। কিছাঁদন 
কাঁলকাতা প্রেসিডেল্সণ কলেজে পড়ে গ্বগ্রামে ফেরেন । 



1শাশরকুমার ঘোষ 

“হন্দু প্যান্ট্রিক্ট' পতিকার সংবাদদাতার্পে কাজ 
করে সাংবাদিকতায় আগ্রহী হন। ১৮৬২ খুব, 
কলিকাতায় মুদ্রণের কাজ শিখে একটি কাঠের মৃদ্রা- 
যন্ত্র কিনে নজগ্রামে স্থাপন করেন। ৯৮৬২ -৬৩ 
খী, “অমৃত প্রবাহিণণ” পাক্ষিক পান্রকা প্রাতিষ্ঠা 
করেন, িন্তু পিতার মৃত্যুতে প্রেস বন্ধ করে 
শক্ষকতা বৃত্ত নেন। ক্রমে ডেপুটি ইনস্পেক্টর 
অফ স্কুল্স্ হন। ল্তু 'কছুকাল পরেই 
সাংবাঁদকতায় ফিরে আসেন। ২০.২,১৮৬৮ খটী. 
'অমৃতবাজার পাত্রকা” নামে বাংলা সাপ্তাহক পান্রকা 
প্রকাশ করেন। পরের বছর এট ইংরেজন-বাংলা 
ধদবভাষক হয়। ১৮৭১ খ্শ. সপারবারে কাঁল- 
কাতায় এসে এখান থেকেই পত্রিকা প্রকাশ করতে 
থাকেন। ২২.৫.১৮৭৪ খু, এই পান্রকায় নীল- 
বিদ্রোহকে বাঙলাদেশের প্রথম বগ্ল্ব বলে উল্লেখ 
করেন। ২১.৩.১৮৭৮ খুশী. ভার্নাকুলার প্রেস অ্যান্ট 
চালু হলে এক সপ্তাহের মধ্যে পান্রকাটিকে পুরো- 
পুর ইংরেজী সাস্তাঁহকে পাঁরণত করেন। তাঁর 
অবসর-গ্রহণের বহু পরে ১৮৯১ খ্যী. পান্রকাঁট 
দৌনকে পাঁরণত হয়। প্রথম যৌবনে শাঁশরকুমার 
বাহ্ম-মতাবলম্বশ হলেও ১৮৬৯ খা. তান এই 
সংম্রব ত্যাগ করেন। এরপর বোম্বাই শহরে মাদাম 
ব্ল্যাভাট-স্কী প্রতিষ্ঠিত 'থিওসাঁফক্যাল সোসাইটির 
সমর্থক হন। সবশেষে তিনি বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। 
শহম্দু প্যাট্ট্রিয়ট' পত্রিকার সংবাদদাতারূপে ১৮৫৯ - 
৬০ খী. নীলকর-বিরোধশী সংবাদ সরবরাহ করেন । 
এসময় তান অত্যন্ত 'নিভভিকভাবে নীলকর সাহেব- 
দের শোষণ ও পাশবিক অত্যাচারের সংবাদাঁদ প্রকাশ 
করতেন। সাংবাঁদকতার মাধ্যমে দেশসেবার আন্তাঁরক 
চেস্টা ছিল। ফলে তাঁর পান্রকা শখঘ্রই রাজরোষে 
পড়ে। ১৮৬৮ খ:শ. তাঁর ও আরও কয়েকজনের 
বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়। মনোমোহন ঘোষ তাঁদের 
পক্ষে সওয়াল করেন। বিচারে তান মুক্ত পান 
কিন্তু চন্দ্রনাথ ঘোষ ও রাজকৃফণ মিত্র দশ্ডিত হন। 
অমৃতবাজার পাঁত্রকাঁটি শশন্্ই 'শাক্ষত মধ্যাবত্তের 
মুখপত্র হয়ে ওঠে এবং তিনি সানুজ রাজনীতিতে 
অংশ নিতে শুর্ করেন। পৌরসভার পারিচালনায় 
ভোটাধকার প্রয়োশের কথা 'তাঁনই প্রথম বলেন। 
৯৮৭০ খু. পার্লামেন্টারী শাসনের দাব জানান। 
ড্রামাটক পারফরম্যান্স আন্, প্রেস আন, আর্মি 
আত্ট প্রভাতি দমনমূলক আইনের [বিরোধিতা করেন। 
ভারতশয়দের শিল্প-বাণজ্যে উৎসাহ দেন। শিক্ষা- 
বিস্তারে আগ্রহী ছিলেন। তাঁর রাঁচত ৬ খণ্ড 
"আময়-নিমাই-চারত, এবং ইংরেজীতে 47010 
000720885০1 59159001700 4911 গ্রন্থ দুইটি 

নব্য বৈষবতল্মের প্রচারে বিশেষ সাহাধ্য করে। 

[ &৯১৬ ] শিশিরকুসার ভাদ্ডা 

৭.১২,১৮৭২ খু, ন্যাশনাল থিয়েটার খোল: 
উৎসাহী ছিলেন এবং পরের বছর তার পাঁরচাল 
নিযুন্ত হন। ১৮৭৮ খডী. পাকা ও রাজন 
থেকে অবসর 'নয়ে গ্রম্থ-রচনায় মন দেন। ভী" 
রাঁচত 'বখ্যাত নাটক : 'নয়শো রূপেয়া'। অন্যান 
গ্রন্থ : 'প্রীনরোত্তম চরিত”, 'ন্রীকালাচাঁদ গীতা' 
(কাব্য), '্ত্রীনমাই সন্ষ্যাস' নোটক), ন্সর্পাঘাতে* 
চিকিৎসা", 'বাজারের লড়াই” প্রেহসন), প্রীতি ' 
বৈষণবধর্ম প্রচারের জন্য 'তাঁন শ্রীশ্রী ব্ষহৃপ্রয়া 
পাণ্রিকা” শ্ত্রীশ্রীগৌরাবিষ্যীপ্রয়া পান্ুকা”, পঁহল্দ, 
'স্পিরিচুয়্যাল ম্যাগাঁজন' প্রভাতি পাঁরচালনা করতেন। 
[৩,৭,৮,১০,১৬,২৫,২৬,৫৪] 

বস; (১৮৯৬ -2)। সাপ্তাঁহক 
ণশশশির, এবং সাপ্তাহক ও দৌনক “ভগ্নদূত' 
প্রকার সম্পাদক িলেন। পাত্রকা দুইটি কার্টুন 
ও হাল্কা রাঁসকতার জন্য জনাঁপ্রয় ছিল। তাঁব 
রাঁচত গ্রল্থ : 'দাম্পত্যকলহেচৈব' ৷ সম্পাঁদত গ্রল্থ . 
'গান্ধীহত্যাকাহনশী'। 1৪] 

ধশাশিরকুমার ভাদুড়ী, নাট্যাচার্য €২.১০. 
১৮৮৯ -৩০.৬.১৯৫৯)। মোৌদনশপুরে জন্ম। 
পৈতৃক 'নবাস রামরাজাতলা- হাওড়া । হ'ঁরিদাস। 
খ্যাতনামা আভনেতা ও নাট্যাচার্য। ১৯০৫ খ:শ. 
বঙ্গবাসণ স্কুল থেকে এন্ট্রা্স, ১৯১০ খু. স্কটিশ 
চার্চ কলেজ থেকে 'ব.এ. ও ১৯১৩ খুশী. এম.এ. 
পাশ করেন। সারা জীবন প্রচুর পড়াশুনা করেছেন। 
ল ক্লাশে ভার্ত হন-কিন্তু পরীক্ষা দেন 'ন। 
সংসারের দায়ত্ব আসায় মেট্রোপাঁলটান ইনৃস্টাটিউ- 
শনের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন। সুবেশ ও সকন্ঠ 
অধ্যাপক শাশরকুমার শিক্ষাদানের 'নিষ্ঠায় ছাত্র- 
মহলে বিশেষ 'ীপ্রয় ছিলেন। এই সময়ে একাঁট দুই 
বছরের সল্তান রেখে তাঁর স্ত্রী আত্মহত্যা করেন। 
শোঁখন আভনেতারূপে ছাত্র ও অধ্যাপক জীবনে 
ইংরেজী ও বাংলা বহু নাটকে অংশগ্রহণ করেছেন। 
সাধারণত ইউনিভার্স ইন্স্টাটিউট মণ্টে আভিনয় 
করতেন। ১৯১২ খত, এখানে রবীন্দ্রনাথের 
“বৈকৃণ্ঠের খাতা” নাটকে কেদারের ভূমিকায় তাঁকে 
দেখে কাব বলেন, “কেদার আমার ঈর্ধার পান্র। 
একদা এ পার্টে আমার যশ ছিল, ১৯২১ খ্ী. 
শৌখীন অভিনেতার্পে শেষ আঁভিনয় করেন। তাঁর 
খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে ম্যাডান কোম্পানী তাঁকে 
আভিনয়বাত্তকে পেশার্পে গ্রহণ করতে রাজ 
করান। ৯০,১২.১৯২১ খা. আলমগীর নাটকে 
নাম-ভূমিকায় সাধারণ রঞ্গালয়ে আবির্ভূত হন এবং 
সঙ্গো সঙ্গে তিনি জনচত্ত আঁধকার করেন। রুমে 
াণক্য ও '্রঘুবশর' চাঁরনে আভিনয় করে অনন্য- 
সাধারণ প্রাতিভার স্বাক্ষর রাখেন। মতের আমল 
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হওয়ায় ম্যাডান কোম্পানী তাগ করেন। 'শাক্ষত 
সংস্কৃতিবান শিশিরকুমারের আগমনের সঙ্গে স্গে 
আরও কয়েকজন তরুণ প্রতিভাধর নট মণ্ে আসেন। 
পরের ষুগে বঙ্গ রঙ্গমণ্চকে তাঁরাই পূর্ণতা 'দয়ে- 
ছিলেন। ১৯৯২৩ খ. ইডেন গার্ডেন একাঁজাবশনে 
[শাঁশরকুমার একটি নাট্যগোষ্ঠ গড়ে তুলে দ্বিজেন্দ্ু- 
লালের “সীতা” নাটক মণ্ুস্থ করেন এবং তান 

চাণ্চল্যের সৃষ্টি করেন। “সীতা জনাপ্রয় হওয়ায় 
আলফ্রেড থিয়েটার বেত'মান গ্রেস সনেমা) ভাড়া 
'নয়ে আভিনয়ের আয়োজন করলেও কোন কারণে 
সম্ভব না হওয়ায় 'বসন্তলঈলা' গণীতিমালা আভনয় 
করেন। এতে পুরানো গানের সঙ্গে হেমেন্দ্রকুমার 
রায় ও মাঁণলাল গঙ্গোপাধ্যায়-রাঁচিত কয়েকটি 
গান মাঁণলাল ও প্রেমাত্কুর আতর্খীর গ্রল্থনায় 
কৃষ্ণচন্দ্র দে'র নেতৃত্বে গাওয়া হয়। নৃত্যে ছিলেন 
নৃপেন্দ্রচন্দ্র। মনোমোহন থিয়েটার ইজারা নিয়ে 
যোগেশ চৌধুরী রাঁচিত সীতা” নাটক আভনয়ের 
প্রথম রাত্রি ৬.৮.১৯২৪ খ্ী.। থিয়েটারের নাম 
নাট্যমান্দির। এট এরীতহাঁসিক প্রযোজনা । এই রান্রে 
রসরাজ অমৃতলাল মণ্ডে দাঁড়য়ে ঘোষণা করেন, 
শশশিরকুমারই থিয়েটারে নবযুগের প্রবর্তক'। 
'সীতা'র সবর নতুনত্ব । িলাত ভাবধারা সম্পূর্ণ 
বজন করে_ কনসার্টের বদলে রোশনচৌকি, আসন- 
ব্যবস্থায় বাংলা অক্ষর, প্রবেশ-পথে আলপনা ও 
পূর্ণকলস, প্রেক্ষাগ্হে চন্দন-অগরু-ধুপের গন্ধ। 
আর ছিল পাদপ্রদীপের বদলে আলোক-সম্পাত। 
সীনের পাঁরবর্তে বক্স সেট। 'সীতা'র সঞ্গীতা- 
চার্য ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে ও গুর্দাস চট্টোপাধ্যায় । 
গঈতরচনা, নৃত্য, দৃশ্যপট ও সাজসজ্জা পাঁর- 
কজ্পনায় ছিলেন হেমেন্দ্রকুমার রায়, মা্ণলাল গঞ্ো- 
পাধ্যায় ও চার্চন্দ্র রায়। হইাতহাস আঁভজ্ঞতায় 
সাহাষ্য করেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুনীতি- 
কমার চট্টোপাধ্যায় । “সীতা"য় প্রথম জনতার দৃশ্যে 
১০০ জন আঁভনেতা ও আঁভনেব্রী অংশগ্রহণ করেন । 
'সশতা' দেখে রবীন্দ্রনাথ বলেন, শশাঁশর ভাদুড়ীর 
প্রয়োগ-নৈপুণ্যে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে'। এই 
নাটকে সশতার ভূমিকায় প্রভা ও রামের ভূমিকায় 
শিশিরকুমার কিংবদল্তীতে পরিণত হন। ১৯২৫ 
খুশী, থেকে তাঁর বিপরীত ভূমিকায় তারাস্ন্দরী 
আঁভনয় করেন। নাটক--'জনা', “চন্দ্রগুপ্তা', “প্ড- 
রীক', 'আলমৃগশীর'। সে সময় নাটামান্দর সাফল্যের 
চূড়ায় । মূলধন ৫ লক্ষ টাকা । ডিরেক্টর তুলসনচরণ 
গোস্বামী, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র ও 'শাশিরকুমার । নূতন 
কোম্পানী মণ্ড বেছে নিলেন কর্নওয়ালস থিয়েটার 
(বর্তমান শ্রী সিনেমা )। "সীতা" নাটক দিয়ে উদ্বোধন 

[ ৫১৯৭ 1 শাশিরকুজ্জার ভাদড়ী 

হলেও পরবতশি আঁভনয় এবসর্জন' নাটক (২৬.৬,. 
১৯২৬)। এতে তান 'রঘুপাঁত'র ভূমিকায় ও পরে 
দশম অভিনয়ে 'জয়াসংহে 'র ভূমিকায় আভনয় করেন। 
১৯২৭ খু. মাঝামাঝ 'প্রফূল্প' নাটকে যোগেশের 
ভূমিকায় তাঁর প্রথম সামাজক নাটকে আভিনয়। 
৬.৮.১৯২৭ খু. “ষোড়শন'তে জশবানন্দ। বোধহয় 
এই নাটকেই কঙ্কাবতণ প্রথম আঁভনয় করেন। 

রবান্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা" নাটক আভনয়ের তারখ 
৭.৯,১৯২৭ খু. । এই নাটকে তান প্রযোজনাক্ষেত্রে 
'মেইয়ার হোজ্ড' ও “রাইনহার্টের পদ্ধাততে দর্শক- 
দের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বর্ধনের চেষ্টায় দর্শক ও 
আঁভনেতার দূরত্ব ঘুচিয়ে শেষ দৃশ্যে সবাইকে 
মাঁশয়ে দেন। ১৯২৮ খু. নূতন ভূমিকা এদাশ্ব- 
জয়'তে নাঁদর শাহ ও 'সধবার একাদশগ'তে 'িম- 
চাঁদ। ১৯২৯ খ্. এচরকুমার সভা'-_ভৃঁমিক। চন্দ্র- 
বাবু। ১৯৩০ খু. উল্লেখ আভনয় 'তপতশ' 
নাটকে। এ বছব শাশরকুমার অর্থভাবে নিজস্ব 
মণ্চ নাটামান্দর ছেড়ে দিতে বাধ্য হন এবং সদলে 
অভাবনপয়ভাবে প্রাতিদ্বন্্শী আর্ট 'থয়েটারে অর্থাং 
আ্টার-এ যোগ দেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা-- 
সদলবলে আমোরকা যাত্রা। আমেরিকায় আভনয়ের 
ব্যাপারে পরস্পর-বিরুদ্ধ নানা খবর পাওয়া মায়। 
বহু বাধাবিঘ্য উপেক্ষা করে ২৩ জন আভিনেতা- 
আভনে্রীসহ দল নিয়ে দুই ভাগে যাতা করেন। ড্রেস 
ধরহার্পাল দেখে প্রযোজক মিস মার্বারী অর্থ- 
ণবানয়োগে ভয় পান। এসময় কাঁলকাতা থিয়েটারের 
ধবখ্যাত আলোকাঁশল্পণ সতু সেনের সাহাযো আমে- 
গরকার ভ্যান্ডারাবল্ট থিয়েটারে "সশতা' প্রযোজত 
হয় (১২.১.১৯৩১)। প্রশংসা পেলেও অর্থলাভ 

হয় নি । আড়াই হাজার টাকা লোকসান হয়। সতু 
সেন এ ধণভার গ্রহণ করেন। এরপ্রু দীর্ঘকাল 
আভিনয় করলেও একটানা প্রশংসার ঘদলে তাঁকে 
মাঝে মাঝে তগর সমালোচনারও সম্মুখীন হতে 
হয়েছে। এই সময়ের উল্লেখযোগা প্রযোজনা নরেন্দ্র 
দেব রাঁচিত ছোটদের নাটক “ফুলের আয়না'। এটি 
বাঙলার প্রথম শোর নাটক । প্রথম আভিনন্র 
১৯১.১.১১৯১৩৪ খুখ.। রীতিমত নাটক'-এর প্রথম 

আভনয় ১১.১২.১৯৩৫. খ্যী,। রবশল্দ্রনাথের 
যোগাযোগ" উপন্যাসের নাট্যাভিনয় ২৪.১২.১৯৩৬ 
খুখ.। মোট ৭টি রবাীন্দ্র-নাটক তানি প্রযোজনা 
করেন। সর্বশেষ আভিনয় শ্রীরজ্গমে ! এখানে কয়েকাঁট 
নূতন নাটক আভিনয় করেন। এরমধ্যে “মাইকেল 
নাটকে নাম-ডামিকায় তাঁর আভিনয় অবিস্মরণীয় 
হয়ে জাছে। উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা : শবপ্রদাসা, 

“তখৎ-এ-তাউস', শবন্দুর ছেলে" ও পুঃথীর ইমান' 
১৪ বছর পর ১৯৫৬ খু, অর্থাভাবে শ্রীরত্গম 
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বন্ধ হয়ে যায়। এটই বর্তমান বিশ্বরূপা থিয়েটার । 
এরপর নাট্যাচার্য আর স্থায়ী মণ্চ পান 'নি। 
'পোষ্যপ্র” কী অফ উকীজ, প্রভৃতি নামে কয়েকটি 
চলাচ্চন্নে অবতীর্ণ হলেও বিশেষ কোন ছাপ রাখতে 
পারেন নি। ১৯৫৯ খু, ভারত সরকার তাঁকে 
পেদ্মভূষণ' উপাঁধ দিতে চাইলে- সাঁবনয়ে তিনি 
তা প্রত্যাখ্যান করেন। আক্ষেপ 'ছিল--খেতাবের 
বদলে একাঁট জাতীয় নাট্যশালা প্রাতিষ্ঠত হলে 
শৈষজশবনে শান্ত পেতেন । মণ ও আভনয় থেকে 
অনেকদরে প্রায় অবজ্ঞাত অবস্থায় জীবতকালেই 
গিংবদল্তশ হয়ে ওঠার দুর্লভ গৌরবের আঁধকারণ 
হয়োছলেন। [৩,৭,২৬,৬৫] 

1শাশরকুমার 'মন্র (১৮৯১ - ১৩.৮.১৯৬৩)। 
কালকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ে তান পদার্থ বিজ্ঞানের 
অধ্যাপক ছিলেন । ভারতবর্ষে বেতার-সম্পকিতি গবে- 
ঘণার অগ্রদূত। ১৯৪৪ খ্ী. ভারতীয় বৈজ্ঞানিক 
প্রাতানাঁধ দলের অন্যতম 'হসাবে ইংল্যান্ড ও আমে- 
রকা যান। ১৯৫৮ খ্ডী, ইংল্যান্ডের রয়্যাল 
সোসাইটির সদস্য (ছ.হ২.5.) এবং ১৯৬২ খপ. 
জাতীয় অধ্যাপক নির্বাচিত হন। ১৯৪২ খু. 
রোটার ক্লাবের কাঁলকাতা শাখার, ১৯৫১ - &৩ 
খুশী, এশিয়াটিক সোসাইটির ও ১৯৫৪ - &৫ খু. 
ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপাঁতি-পদে আঁধাম্তত 
ছিলেন। [৭] 

?শাঁশির অপ্ডল (- ১০.১২.১৯৪৭)। স্বাধীন 
ভারতে ১৯৪৭ খ্যশ. নিরাপত্তা আইন পাশ করা 
হয়। এই বিলের আলোচনা কালে বিলের বিরুদ্ধে 
গবধানসভার কাছে প্রাতবাদকারশ জনতার উপর 
পুঁলসের যে হামলা ও গুল চলে তাতে তান 
নহত হন। [১২৮] 

1শশরাম আধকারণী। ১৮৫১ খী. রাজেন্দ্রলাল 
মি লেখেন--ণশশুরাম আঁধকারী নামা এক ব্যন্তি 
কে'দেলপ-গ্রাম-নিবাসণ ব্রাহ্গণ তাহার যোল্লার) 
গৌরব সম্পাদন করে। তৎপূর্ব হইতে বহুকালাবধি 
নাটকের জঘন্য অপভ্রংশস্বর্প একপ্রকার যান্লা 
এতদ্দেশে হত আছে। সংকপর্তন ও পরে কাঁবর 
প্রচারের মধ্যে তাহার প্রায় লোপ হইয়াছিল শিশু 
রাম হইতে তাহার পুনার্বকাশ হয়। শিশুরামের 
পর শ্রীদাম, সুবল ও তৎপরে পরমানন্দ প্রভাত 
অনেকে যাত্রার পাঁরবর্্ধনে 'নষ্যন্ত হইয়া অনেকাংশে 
কৃতকার্য হইয়াছে'। 180] 

শশতলাং শাহ। ডঙ্গার- শ্রীহট্র। এই সংসার- 
ত্যাগশ কাঁবর রচিত প্রায় তিন শত আধ্যাত্মক- 
ভাবপূর্ণ গান আছে। আঁধকাংশ গানই শ্রীহট 
অণ্ুলে পাঁরাঁচত। রাধাকৃণলশলা-বষয়ক একাঁটির 
উল্লেখ করা হল--....যার গলে পণীরতের ফাঁস/ 

[৫৯৮ ] শ;ভত্কর 

সে হয় সকলের দাসী/লোকের নিন্দা পুষ্প চন্দন 
অলঙ্কার পরাইছে গায় । 1৭৭] 

শশতলাকান্ত চদ্রোপাধ্যায় (১৮৫৬ -১৮৯৭, 
পশ্চিমপাড়া- বিক্লমপূর । কাশীকান্ত। ঢাকা থেকে 
এন্ট্রাসস পাশ করে শারীরিক অসুস্থতার জন্য 
কলেজের পড়া বন্ধ রাখতে বাধ্য হন। ১৮৮৪ খল, 
এলাহাবাদ থেকে আইন পাশ করে মীরা বারে 
ওকালাঁত শুরু করেন। সাংবাঁদক 'হসাবেও খ্যাত- 
নামা ছিলেন। ঢাকার 'ঈস্ট' এবং লাহোরের পদ্রীবিউন, 
পান্তুকার সঙ্গে সাংবাঁদক হিসাবে যুক্ত 'ছিলেন। 
প্রথম যৌবনে পূর্ববাঙলার রাজনোৌতিক আন্দো- 
লনের সঙ্গে যুস্ত এবং ঢাকা ইন্স্টাটউটের সদস্য 
ও ঢাকা পিপলস আসোঁসয়েশনের সেক্রেটারী 
িলেন। ময়মনাঁসংহ, শেরপুর ও আসাম অণ্চলে 
জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার মনো- 
ভাব জাগ্রত করার জন্য ভারত-সভার পক্ষ থেকে 
বন্তৃতা দেন। পদ্রীবউন' পান্রকায় পুঁলসাী নিপনড়নের 
নরভীক সমালোচনার জন্য সরকার কর্তৃক আদালতে 
একাধকবার আভযুন্ত হন এবং 47196161101 ০: 

7১018 আখ্যা লাভ করেন । তাঁর সম্বন্ধে সুরেন্দ্র 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "তাঁর 'ির্ভীকতা, 'বষয়- 
বস্তুর গভীরে প্রবেশ করার ক্ষমতা, সবোপাঁর তাঁর 
চূড়ান্ত সততা তাঁকে স্বদেশের স্বার্থে যাঁরা কলম 
ধরেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথম শ্রেণিতে পাঁরগাঁণত 
করে? । 1৮] 

শদকদেৰ সংহ। কুলাচার্য। তাঁর রাঁচত "শুক- 

নর্ণয় এবং 'শুকদেবের ঢাকুরণ” কুলগ্রল্থের মধ্যে 
আঁত প্রাচীন এবং প্রধান। [হা 

শহক্রেশবর। ন্রিপুরার মহারাজ ধর্মমাণিক্যের 
সময় (১৪০৭ - ১৪৩৯) থেকে 'রাজমালা' কাব্য 
দলাখত হতে থাকে । শুক্রেবর ও বাণেশবর নামক 
দুই জন ব্রাহ্মণ এটির রচায়তা। এই গ্রল্থাঁট বাংলা 
পদ্যে লাখিত একটি প্রাচীন ইীতিহাস। [২] 

শহদ্ধানল্দ, চ্বামী (১৮৮৭ -2) কাঁলকাতা। 
আশুতোষ চক্রবর্তী । পূর্বনাম সুধীর । বৃন্তিসমেত 
প্রবেশিকা পাশ করে বি.এ. পড়বার সময় স্বামী 
বিবেকানন্দের আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে দীক্ষাগ্রহণ করে 
সংসারত্যাগী হন এবং নানা তীর্থ পর্যটন করেন। 
কাঁলকাতা ফিরে লোকাঁহতে ও স্বদেশসেবায় ব্রত 
হন। প্রায় ১০ বছর "উদ্বোধন, পান্নকা সম্পাদনা 
ও স্বামীজশর ইংরেজণ গ্রল্থাবলণর বঙ্গানুবাদ করেন। 
[৪,২৫,২৬] 

শুভঞ্কর। বর্ধমান। অন্টাদশ শতাব্দীর প্রথম 
ভাগে জশীবত 'ছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম ভূগরাম 
দাস। 'শুভঙ্কর' উপাধ। তান গণিতের বহু জটিল 



শূডঞ্কর দাস 

ণনয়ম শিশুদের জন্য সরল আর্ধীয় 'লাপবদ্ধ করে- 
ছেন। এগুলি 'শুভঙ্করী আর্ধা, নামে পরিচিত 

বিষূপুরের হীতিহাসে বড়জোড়া থানায় এক 'শুভ- 
ওকরের দাঁড়া'র খোল) উল্লেখ পাওয়া যায়। মল্লরাজ 
গোপাল সিংহের শাসনকালে (১৭২০- ৫৭) এ 
এলাকার মানুষদের জলকম্ট দূর করতে রাজার 
সভানদ গাঁণতজ্ঞ শুভজ্কর দাসের পাঁরকজ্পনায় 
রাজ্যে এই খালাটি কাটা হয়োছল। ১৮৯৭ খুখ. 
দুর্ভ্ষি ও জলকম্টের সময় খালাটর একবার 
সংস্কার হয়। ([৩.১৮,২৫,২৬] 

শুভঙ্কর দাস। তান নবাবী আমলের রাজকীণয় 

করেন। প্রায় আড়াই শ বছর আগে মুসলমান 
নবাব সরকারের 'বাভন্ন বিভাগে কিরূপ বন্দোবস্ত 
ছিল ও কি 'নয়মে বিভাগগুঁল পাঁরচালিত হত 
প্রায় ২০০০ শ্লোকে তাঁন তার পাঁরচয় 'দয়েছেন। 

পুস্তকটিতে বহু ফারসী শব্দ আছে। [২] 

শূলপাশি মহামহোপাধ্যায়। নবদ্বীপ । আনু- 
মানক ১৩৭৫ - ৮০ খন্ড, মধ্যে জল্ম। নব্যস্মাতির 
প্রবর্তক শৃলপাঁণ 'গভশরতল্মার্ণবপারদূ্বনা, পদে 
মীমাংসাদর্শনে তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য সুঁচিত 
করেছেন। 'বাভন্ন উদ্ধৃতি দেখে বোঝা যায়, তান 
উদয়নাচার্যের ন্যায় গৌতমসূত্রের শুধু পণ্চমাধ্যায়ের 
উপর টশকা রচনা করোছিলেন। [তান ন্যায়দর্শনেও 

কৃতাবদ্য 'ছিলেন। তাঁর গ্রল্থ-রচনাকাল ১৪০৫ - 
১০ খশ. থেকে প্রায় ১৪৫৫ - ৬০ খী. পরযন্তি 
নর্ণয় করা হয়। গৌড়মোথল পঁন্ডিতগোষ্ঠীতে 
শলপাঁণর নাম আঁদ্বতীয়। সুতরাং পৃথক একজন 
নৈয়ায়ক শৃলপাঁণ প্রায় একই সময়ে বাঙলাদেশে 
বিদ্যমান ছিলেন একথা বিনা প্রমাণে স্বীকার করা 
যায় না। মহানৈয়ায়ক রঘুনাথ [শরোমাণ তাঁর 
দৌহিন্ন। [৯০] 

শেখ আলাউদ্দীন €১৯১২- ৩০.৯,১৯৪২) 
মহম্মদপুর- মোঁদনীপুর । “ভারত-ছাড়' আন্দোলনে 
যোগ দেন এবং নন্দীপুব থানা দখল আঁভিযানে 
নেতৃত্ব করেন। পুঁলসের গুজিতে থানার সামনেই 
মারা যান। 1৪২] 

শের দৌলত । চাক-মা-দলপাঁতি রাজা” শের 
দৌলত ১৭৭৬ খ:খ. প্রথম চাকমা বিদ্রোহের নায়ক 
ছিলেন। [৫৬] 

শেরুর আহমদ (:-১৯৩০) বলাগড়-_ 

হৃগলশ। লবণ আইন সত্াগ্রহ ও আইন অমান্য 
আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড ভোগ 
করেন। জেলে মৃত্যু। 195] 

শৈলকুন্দার মুখার্জ (১৮৯১৮ -৩১.৩.১৯৭৩) 

হাওড়া) আশুতোষ । প্রখ্যাত কংগ্রেস-নেতা । ১৯৫২ 

[ ৫১৯ ] শৈজেস্দনাথ ঘোষ 

খ. তান রাজা বিধান সভার স্পীকার নিধ্ণাচিত 
হন। ডা. বধানচন্দ্র রায় ও প্রফবপ্প সেনের মাল্তত্ব- 
কালে তিনি যথাক্রমে স্থানণয় স্বায়ত্ত-শাসন মন্দ 
ও অর্থমন্তী ছিলেন। হাওড়া 'মিউীনাঁসপ্যালটটির 
চেয়ারম্যান ছিলেন। [১৬]! 

শৈলবালা ঘোষজায়া (১৮৯৩ ১-১৯৭৩)। 
প্রখ্যাত ওপন্যাসক। মাহলা লেখকদের মধো এক 
সময় তাঁর যথেন্ট প্রাসাদ্ধ 'ছল। প্রায় ৫২ খান 
গ্রন্থ রচনা করেছেন । তাঁর রাঁচত উল্লেখযোগা গ্রল্ধ : 
'শেখ আন্দ”, 'নমিতা”, 'জল্ম-অপরাধণ' প্রভৃতি। 
[১৬] 

শৈলেন গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৭? - নভেম্বর 
১৯৬৮)। বাংলা ছায়াঁচন্রের খ্যাতনামা রৃপসজ্জা- 
কর। ১৯৩৪ খুশী. রাধা ফিল্মস: সংস্থায় রুপসজ্জা- 
কর হিসাবে যোগ দেন। রবীন্দ্র ভারত বি*ব- 
গবদ্যালয়ে রূপসজ্জা-ীবষয়ে অধ্যাপনা করতেন। 
চলচ্চিত্রে ও মণ্ে বিশেষ ধরনের চাঁরন্রাভিনয়ে খাত 
ছিল। [১৬] 

শৈলেন রায় (১৯১০ ১-৭,৭.১৯৬৩) পাবনা । 

গোঁবন্দ। কুচবিহারে বাস করতেন। অঙ্পবয়স 
থেকেই কাব্যচ্চ আরম্ভ করেন। কলিকাতা 'সাঁট 
কলেজে 'িব.এ. পড়তে আসেন এবং এখানে সম্ভবত 
কাজ নজরুলের আনুকূল্য রেকর্ডের জন্য গান 
িখবার সুযোগ পান। তাঁর প্রথম রচনা স্মরণ 
পারের ওগো পপ্রয়, তোমার মাঝে আপনহারা, 
রেকর্ড করলেন (১৯২৭ ?) কুচবিহারের আর এক- 
জন গায়ক আব্বাসউদ্দশীন। পরবর্তী কালে বহু 
স্বনামধন্য শিল্পীর কণ্ঠে তাঁর গান গত হয়েছে। 
তাঁর রচিত অজন্ গানের মধো ১৯৮০০ গান 
সংগৃহশত হয়েছে । উল্লেখযোগ্য কয়েকাঁট গান- 
'রাতের ময়ূর ছড়ালো যে পাখা”, পপ্রেমেব সমাধি 
তরে নেমে এল শুভ্র মেঘের দল, নবারুণ রাগে 

তুমি সাথণ গো', "তব লাগি বাথা ওঠে গো কুস্যমি" 
'জনম মরণ জশবনের দ্যাট দ্বার” প্রভ়াতি। কাব্য- 
গতির এক রোমান্টিক যুগের বিশেষ প্রাতিভা- 
সম্পন্ন এই গণাঁতকার িন্র জগতের সঙ্গেও গভাীর- 

ভাবে সংশ্লিষ্ট 'ছিলেন। [১৭] 
শৈলেম্নাথ ঘোথখ  (১৮৯১১?-১৮-১২, 

১১৪৯০)। ১৯১৫ খু, এম.এস-স. পরীক্ষা 

কলেজের অধ্যাপক নিনযান্ত হন, কিন্তু িস্লব 

আন্দোলনে যোগ দিয়ে ১৯১৭ খঢী. বাঙুলাদেশ 
থেকে পালিয়ে মাঁর্কন যৃন্তরাষ্টে গিয়ে বার্লিন 
কাঁমাটির' নেতৃত্বে বৈপ্লবিক কাজে যোগ দেন। তারক- 
নাথ দাসের সহযোগিতায় তান যুস্তরাষ্ট্রে ভারতের 
অস্থায়ণ শাসন পারষদণ 02055 70518101791 



শৈলেন্দ্র বিশ্বাস 

009%5171176100) গঠন করে তার নামে 'বাভল্ল 

সরকারের কাছে ভারতের স্বাধীনতার জন্য আবেদন- 
পল্র পাঠান । তাঁদের বিরুদ্ধে মার্কন সরকার মামলা 
আরম্ভ করার আগেই তান মোক্সকোতে পাঁলয়ে 
আত্মরক্ষা করেন। িল্তু মেক্সিকো শহরে মানবেন্দ্র- 
নাথের (নরেন ভট্টাচার্য) সহকাঁররূপে ছিছাঁদন 
আশ্রয় পেলেও শেষ পর্যন্ত মানবেন্দ্রনাথ তাঁকে 
িতাঁড়ত করেন। ফলে বিশাল নদী সাঁতার কেটে 
পার হয়ে আমোরকায় প্রবেশ করেন এবং গ্রেপ্তার 
হয়ে চার বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। দেশে ফিরে 
আসার পর তান প্রথমে বাঁরশাল ব্রজমোহন 
কলেজের ও পরে ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ 
এবং বিলাতে ভারতীয় হাই কাঁমশনারের ডেপুটি 
সেক্রেটারী ছিলেন। শেষ-জীবনে কাঁলকাতা কপ্পো- 
রেশনের এডুকেশন আঁফসারের পদে নিযুস্ত 'ছিলেন। 
[৫,৫8৪] 

শৈলেন্দ্রু বিশ্বাস (১২.৯,১৯১৮ -৬-১০, 
১৯৭২) ইলুহার-বাঁরশাল। কাঁলকাতায় জল্ম। 
দেবেন্দ্রলাল। ১৩ বছর বয়সে ম্যাক ও ১৫ বছর 
বয়সে আই.এ. পাশ করে স্বদেশী আন্দোলনে 
জাঁড়য়ে পড়ে পড়া বন্ধ রাখেন। পরে ইংরেজীতে 
অনার্স 'নয়ে বি.এ. এবং এম.এ. পাশ করেন। তার 
আগে ১৯৩৬ খু. রৌপ্যপদক সহ 'কাব্যাবনোদ' 
উপাধ পান। রাজনশীতিতে ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে 
যুস্ত ছিলেন। কয়েকবার কারাবরণও করেন। ১৯৪১৯ 
খুশী. ভারতায় সৈন্যাঁবভাগে স্থলবাহনীতে যোগ 
দেন এবং রূমে লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে উন্নত 
হন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে 'তাঁন শিক্ষকতার কাজ 
গ্রহণ করেন। দেশাঁবভাগের পর তিনি কয়েকবছর 
পূর্ববঙ্গের ময়মনাঁসংহ জেলার ভু*ইয়াপুর কলেজের 
অধ্যক্ষ ছিলেন। ছাল্লাবস্থা থেকেই তান সাঁহত্য- 
চর্চা শুরু করেন। তাঁর রাঁচত “কাল ও কলম, 
গ্রন্থাট ১৩৫৩ ব. প্রকাশিত হয়। 'পুরাতনী' তাঁর 
অপর গ্রল্থ। এ. টি. দেব-এর পুস্তক প্রকাশনীতে 
দিছাদন কাজ করার পর তান 'শিশুসাহত্য 
সংসদের সঙ্গে যুস্ত হন। সেখান থেকে তাঁর সম্পা- 
দনায় “সংসদ বাঙ্গালা আভধান”, "সংসদ ইধালশ- 
বেজ্গলশ িকশনারণ', “সংসদ বেজ্গল-ইধালশ 
াডকৃশনারণ' প্রকাশত হয়। ছোটদের জন্য কয়েক- 
খাঁন বইও তান লেখেন। [১০৬] 

শৈলেম্্মোহন আচ্য (১৮৯৮-১২-১২, 
১৯৭১)। খ্যাঁতমান মৃদৎগবাদক। ভারতের "বাভন্ন 
স্থানে মৃদণ্গবাদনে ছন্দ-বৈচিল্তের জন্য প্রভূত খ্যাত 
অর্জন করেন। 1১৬] 

শৈলেন্ছ সেন, ভা. 02-১৯৭২)। প্রখ্যাত শলা- 
চাকৎসক। মোঁডক্যাল কলেজ থেকে শেষ পরণক্ষায় 

[ &২০ ] শৈলেশবর বস্ 

উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকা নগরীকেই কর্মক্ষেত্র হাসার 
বেছে নিয়েছিলেন। মানুষ হিসাবে তান আত 
সামাঁজক ও সহদয় ছিলেন এবং সকল সম্প্রদাষে” 
গবশেষ শ্রদ্ধা অর্জন করোছলেন। জনাঁহতকর নানা 
অনুষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর 'নাঁবড় যোগ 'ছিল। পূব 
পাকিস্তানে মুক্তিষুদ্ধকালে অন্যান্য ব্দাদ্ধজশীবদেন 
সঙ্গে পাক-সেনাদের হাতে 1তানও নৃশংসভাবে 
শনহত হন। 18] 

শৈলেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ফেব্রু. ১৯১৪ - ১৭. 
১০.১৯৩৩) গান্ডাঁদয়া-বক্রমপুর-ঢাকা। বশ্বে- 
*বর। এই বংশের একাধিক বান্ত 'বগ্লবী দলের 
সভ্য হয়ে রাজরোষে পড়েছেন। তান বাল্যকাল 
থেকেই গুপ্ত বিপ্লবী কার্যকলাপে সদ্ধহস্ত 
ছিলেন। ১৭ বছর বয়সে আই.এস-স. পড়ার সময় 
আটক-বন্দী হন। প্রথমে 'হজলশ বন্দীনবাসে 
থাকেন। এখান থেকে বি.এ. পরণীক্ষা দিয়ে 'িস্টিং- 
শনসহ পাশ করেন। পরে তাঁকে রাজস্থানের দেউলন 
বন্দশীশাবরে পাঠানো হয়। এখানে জহর হলে ডা. 
খান সাহেব নামে জনৈক ডান্তার চাকৎসার নামে 
তাঁকে হত্যা করে। বিপ্লবী যোগেশ চট্রোপাধ্যায়ের 
ণনকট-আত্মীয় ছিলেন। [১০১৪২,৭০,১০৪] 

শৈলেশ্বর চক্রবর্তী । দেওয়ানপুর- শট্টগ্রাম। 
রত্ে*বর। চট্রগ্রাম অস্ত্াগার আক্রমণ ও জালালাবাদ 
পাহাড়ের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। গ্রেপ্তার এাঁড়য়ে 
গবগ্লবী কাজকর্ম চালয়ে যান। ২৪.৯.১৯৩২ খা. 

চকে অকৃতকার্ধ হওয়ার নিদারূণ আক্ষেপে আত্ম- 
হত্যা করেন। 1৪২] 

শৈলেশ্বর বস্ ১৮৮৬ - ১১.৬.১৯২৮) মাহঈ- 
নগর- চাব্বশ পরগনা । কেদারনাথ। ছারাবস্থায় 
গবদ্যালয়ে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা জানানোর 
জন্য হারনাভ বিদ্যালয় থেকে নরেন ভ্রাচার্ধসহ 
কয়েকজনের সঙ্গে বাঁহম্কৃত হন। পরে অনুশীলন 
সাঁমাততে যোগদান করে যতখন মৃখাজশীর বোঘা 
যতীন) সহকারির্পে বৈগ্লবিক কাজে আত্মনিয়োগ 
করেন। তানি ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়ামের অন্য- 
তম পাঁরচালক 'ছলেন। জার্মানী থেকে আন্নেয়াস্ম 
আমদানীর ব্যাপারে ও বালেশ্বর মামলায় 'কারা- 

রুদ্ধ হন। কারাগারে অনশন করায় তাঁর স্বাস্থ্য- 
ভঙ্গ হয়। মাীন্ত পাবার পর অসহযোগ আন্দোলনে 
পুনরায় কারাবরণ করেন। মানবেন্দ্ূনাথ ও সুভাষ- 
চন্দ্রের ঘাঁনম্ঠ সহকর্মণ এবং চাঁব্বশ পরগনা জেলা 
কংগ্রেসের সম্পাদক 'ছলেন। 'বাঁভন্ন পন্র-পাপ্রকায় 
আধ্যাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশ করতেন। 'বিস্লবী দল- 

গুঁলর মধ্যে চাংড়পোতা চোষ্বিশ পরগনা) দলের 
অনাতম স্তম্ভস্বরূপ 'ছিলেন। [১০,৯৪৬] 



শোভারাশশ দত্ত 

শোভারাশস দত (১৯০৬ - ৯.১৯.১৯৫০) কাল- 

কাতা । যতীন্দ্রনাথ। পৈতৃক নিবাস খুলনা । মাতা__ 

বঙ্গণয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কাঁমাঁটর সভানেত্রী লাবণ্য- 
প্রভা দত্ত। ১৬/১৭ বছর বয়সে ব্রাহ্ম গালস স্কুল 
থেকে প্রৌনং পাশ করেন এবং বৃন্দাবনে বিপ্লবী 
বশির রাজা মহেহন্দ্রপ্রতাপ প্রাতিষ্ঠত প্রেম মহা- 
শবদ্যালয়ে' শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে পাঞ্জাবের নানাস্থানে 
ভ্রমণ করেন। পাঞজাবকেশরণ লালা লাজপত রায়ের 
সঙ্গে পারচয়ের মাধ্যমে বিপ্লবে প্রেরণা পান। 
১৯৩০ খে, মাতার সঙ্গে কাঁলকাতায় “আনন্দমঠ' 
প্রতিষ্ঠা করেন। নারী সত্যাগ্রহ সামাতর কার্মরূপে 
আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। পলাতক 
[বপ্লবীদের আশ্রয় দিতেন ও নানাভাবে সাহায্য 
করতেন। ৮.৫৬.১৯৩৪ খশ. দাঁজাীলং-এ লেবং 
গাঠে গভর্নর আ্যপ্ডারসনের উপর বপ্লবী আক্রমণ 
হবার পর উজ্জবলা মজুমদার কাঁলকাতায় তাঁর 
বাড়তে আশ্রয় নেন। ১৮ মে উভয়ে গ্রেপ্তার হন। 

১৯৩৭ খু. তান মক্ত পান। [২৯] 
শোভারাম বসাক (১৮শ শতাব্দী) সপ্তগ্রাম-- 

মোদনপুর। পলাশ যুদ্ধের সময়ের একজন ধনী 
ব্যবসায়ী । তাঁর নামে কাঁলকাতার কলুটোলায় ও 
বড়বাজারে রাস্তা আছে। ইংরেজ বাঁণকগণ কর্তৃক 

মধ্যে তান অন্যতম 'ছিলেন। এই সমস্ত বাঁণকের 
সহায়তায় কলকাতা বন্দর ও শহর গড়ে ওঠে। 
1৩১] 

শোভা সিংহ (১৭শ শতাব্দী)। িতা- রঘুনাথ। 
শোভা [সিংহ বাঙলার দাক্ষণ রাঢ়ের বরোদা ও 
চতুয়ার ভূম্যাধকারী ছিলেন। তাঁর সময় মোগল 
শাসনের বিরুদ্ধে যে অসন্তোষ দেখা 'দয়োছল 
শতাঁন তাকে 'বদ্রোহের রূপ 'দিয়েছিলেন। অন্যান্য 
কয়েকজন রাজা ও পাঠান-দলপাত রাহম খাঁর সঙ্গে 

শমালত হয়ে তান ১৬৯৬ খডী. বর্ধমানরাজ কৃষ্ণ- 
রামকে নিহত করে হুগলশ আঁধকার করেন এবং 
গাঙ্গাতীরবতনি স্থান থেকে নৌবাণিজ্যের চুঁঞ্গি, শুজ্ক 
ও রাজস্ব আদায় করতে থাকেন। কিন্তু ওলন্দাজ 
ও ইংরেজ সৈন্যের সহায়তায় মোগল-প্রাতিনিধি 
ইব্রাহম খাঁ তাঁকে এঁ বছরই পরাজিত করেন। 
অনেকের মতে বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের কন্যাকে অঞ্ক- 

শাঁয়ন করার চেষ্টায় বলপ্রয়োগ করলে কন্যা 
ছুারকাঘাতে তাঁকে হত্যা করোছিলেন। [২,৩, 
২৫,২৯৬] 

শোরশন্দ্রমোহন ডাকুর (১৮৪০ - ৫.৬-১৯১৪) 
স্পাথরিয়াঘাটা-কিকাতা । হরকুমার । 'হন্দু কলেজে 
পড়বার .সময় বাংলা ও ইংরেজী সঙ্গণতাঁশিক্ষা 
করেন। লক্ষীপ্রসাদ মিশ্র ও ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী 

[ &২৯ ] শোরেম্ছুনাথ ভটটীচা 

তাঁর সঞ্গতগদুর ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই সাহত্য- 
রচনায় অনুরাগ ছিল। ১৪ বছর বয়সে 'ভূগোল ও 
ইতিহাসঘাঁটত বৃত্তান্ত" নামে গ্রন্থ লেখেন ও পরে 
'মালাবকাশ্নিমন্ে'র একটি বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন । 
হিন্দু সঙ্গীতের পুনরুদ্ধার ও বহুল প্রচারের 
জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। ইংরেজশ সঙ্গত এবং 
আর্যসঙ্গীত-বিষয়ক বহু মূল্যবান গ্রন্থ ও হস্ত- 
লিপি সংগ্রহ করে 'হল্দু সঞ্গীতাঁশক্ষার উপযোগণী 
বহু গ্রন্থ প্রচার করেছেন। ১৮৭১ খুশি, হিন্দু- 
মেলা উৎসবে তিনি সত্গত-াবষয়ে প্রথম বন্তুতা 
দেন। প্রকাশ্য সভায় বাংলায় সঙ্গীত আলোচনার 
তিনিই পথপ্রদর্শক। আগস্ট ১৮৭১ খ, বঙ্গ- 
সংগত বিদ্যালয় এবং আগস্ট ১৮৮১ খত, 3৩ 
801 4১090617006 1858০ প্রতিষ্ঠা করেন। 

১৮৭৫ খত, ফিলাডেলফিয়া িশবাবিদালয় ও 
১৮৯৬ খু. অক্সফোর্ড 'বিশ্বাবদ্যালয় থেকে 'ডষ্টর 
অফ মিউঁজক' হন। ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই 
প্রথম এই সম্মানজনক উপাঁধ পান। পারসোর শাহ 
তাঁকে 'নবাব শাহজাদা, উপাধি এবং ইউরোপের 
বহু রাম্দ্র তাঁকে রাম্দ্রীয় সম্মান প্রদান করেন। 
কাঁলকাতা 'িবশবাবদ্যালয়ের সদস্য এবং জাস্টস- 
অফ দ পীস ছিলেন। ১৮৮০ খু. এস.আই ই. 
ও পরে “রাজা' এবং ১৮৮৪ খী, বাঙালীদের মধো 
সবর্পরথম 10016170 890161017 01 06 071164 

10178001)” উপাধি পান। নাট্য-রচনায়ও দক্ষ 
লেন। তাঁর রাঁচিত 'রসাবিচ্কার, নাটক ১৯২.২. 
১৮৮১ খযী. পাথুরিয়াঘাটা রাজবাঁড়র নাট্যশালায় 
আভিনীত হয়। রাঁচত অনান্য গ্রন্থ : "মৃস্তাবলণ' 
(নাটক, “সঙ্গঈতসার-সংগ্রহ', 'জাতীয় সঙ্গীত- 
গবষয়ক প্রস্তাব", “যল্লক্ষেত্দশীপিকা", 'মদঙ্গ মঙ্জরী” 
“একতান', 'ল্দমকোষ' প্রভাতি ; সঞ্কলন গ্রল্থ : 'মাঁণ- 
মালা'। দাতা গহসাবে খ্যাত ছিল। সংস্কৃত কলেজে 
বৃত্ত ও মাসিক সাহায্দান, বারশালে বালিকা 
বিদ্যালয়ের জন্য ভূমিদান এবং লেডি ডাফাঁরন 
হাসপাভাল ও আযালবার্ট ভিন্টব কুষ্ঠাশ্রম প্রাতিজ্ঠার 
জন্য প্রচুর অর্থ দান করেছিলেন । গন্গাসাগর দ্বীপে 
?পতার নামে পুজ্করিণী ও বরাহনগরে রাস্তা তৈরী 
করেন। [৩,৭,২০,২৫,২৬,৩১,৫৩] 

শোরেচ্দ্ুনাথ ভ্রাচার্য (১৮৮৮ ১- ২৫.৮. 

১৯৫৯) কাঁশমবাজার-নার্শদাবাদ। পতা-- 
কাশমবাজার-নাজের সভাপাণ্ডিত রমাপাত তর্ক- 
ভূষণ। বাল্যকাল থেকেই 'তিনি কবিতা রচনা করতেন। 
১৩১০ বধ. থেকে বিভিন্ন মাঁসক ও সাস্তাঁহক 
পাত্রকায় ভাঁর কাঁবতা প্রকাশিত হতে থাকে । এভাবে 
তাঁর কাঁবখ্যাঁতি বিস্তৃত হয়। স্বদেশী সম্গীতও 
গতাঁন রচনা করেন। তাছাড়া নিজে দক্ষ চিত্রকর 



শ্যামকুমার নন্দী 

িলেন। রাঁচিত গ্রন্থ : “ছন্দা", 'মন্দাকনণ”, ধনর্মাল্যা, 
“পদ্মরাগ' 'বাংলার বশিণ" প্রভাতি । বৃদ্ধ বয়সে 'তাঁন 
পশ্চিমবঞ্গ সরকার ও ভারত সরকারের নিকট থেকে 

সাঁহত্যবাত্ত লাভ করেন। [১৫৪৬] 

শ্যামকুমার নন্দী (-২৭.,১১,১৯৩২) 
চট্টগ্রাম । বিস্লবশ দলের সদস্য । ১৮.৪.১৯৩০ খুশী, 

চট্টগ্রাম অস্ত্াগার আক্রমণের বাীঁরগণ আত্মগোপন 
করে আছেন, এই সংবাদ পুঁলসের কাছে পেশছলে 
পুলিস চট্রগ্রামের পঁটিয়ার নিকটবর্তী জঙ্গলখাঁই 
নামক স্থানে একটি পারত্যন্ত বাঁড় ঘেরাও করে। 

হন। বাঁড়াট অনুসন্ধান করে একজন আঁশ্নদণ্ধ 
অসুস্থ যুবক ও একজন ডান্তারকে গ্রেপ্তার করা 
হয়। 18৩,৭০] 

শ্যামদাপ ১। অদ্বৈতমঞ্গল-রচায়তা একজন 
বৈষফব কবি। বাল্যকালে কাশশতে 'বিদ্যাঁশক্ষা করেন। 
দাগ্বিজয়ী পাণ্ডিত হয়ে 'কাঁবচূড়ামাঁণ, উপাধি 
পান। তিনি নানা স্থানের পাঁণডতদের পরাস্ত করে 
শান্তিপুরে শ্রীমদদ্বৈতাচার্য প্রভুর কাছে পরাজত 
হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অদ্বৈত প্রভুর কাছে 
শ্রীকৃফ্ণার্চনপ্রণালশ ও শ্রীমদ্ভাগবত শিক্ষা শেষ করে 
দেশে ফেরেন। অদ্বৈতপ্রভূ তাঁকে “ভাগবতাচার্” 
উপাঁধ 'দয়েছিলেন। [২] 

শ্যামদাস২ | চারশ্রেণী কায়স্থের কুলগ্রল্থের 
মধ্যে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের প্রাচীন কুলগ্রল্থ 
“শ্যামদাসণ ডাক' উল্লেখযোগ্য । তাঁর 'ডাকে'র ভাষা 
দেখে মনে হয় এগ্াঁল চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে 
রচিত। এতে অল্প কথায় সঞ্কেতে কুলপারিচয় 
দেওয়া আছে। তাঁর রাঁচিত উত্তররাঢ়ীয় কুলপাঁঞ্জকাও 
পাওয়া গেছে। [২] 

শ্যামল চক্রবতশী (১৮.১.১৯২০ - ০ 
কাঁলিকাতা। উরুক্রমদাস। প্রোসডেল্সী 
ছাত্র ছিলেন। ১৯৪১ খু. লাল কত 
এম.এ. পাশ করেন। রাজনশী'ততে কাঁমডীনস্ট মতা- 
বলম্বী গছলেন। ১৯৪০ খু, পার্টর সদস্য পদ 
লাভ করেন। প্রথম জীবনে সরকারী চাকার করেন। 
১৯৫৫ খুশী, কাঁলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের উদ্যোগে 
সংগঠিত সামাঁজক-অর্থনৌতক সমশক্ষায় যোগ 
দেন। ১৯৫৮ খুশ. বিদ্যাসাগর কলেজে পাঁলটিক্যাল 
সায়েল্স বিভাগে অধ্যাপনা শুরু করে কমে এ 
বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হন। কাঁলকাতা 'বশব- 
গবদ্যালয়ের 'সিনেটের সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ িবশ্বাবদ্যালয় 
ও কলেজ-শিক্ষক সাঁমাতির সদস্য এবং পাঁশচমবধ্গ 

সদস্য 'ছিলেন। রাঁচত গ্রন্থ : হাউীসং কাঁডশনস- 
ইন ক্যালকাটা, 'টোয়েশ্টি ফাইভ ইয়ার্স অব এডু- 

[ &২২ ] শ্যামসল্দর চক্তবর্ত 

কৈশন”, শবদ্যাসাগর, প্রভাতি। এছাড়া ?তিনাঁট পাঠ) 
পুস্তক এবং বহু শিক্ষা-[বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছেন 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রদৌহন্র ছিলেন। পর 

আকাস্মক মততযু ঘটে। [১৬,১৪৬] 
শ্যামলাল মুখোপাধ্যায় । যাত্রাওয়ালা। গোপাল 

উড়ে, কৈলাস বারুইর মত তাঁনও শবদ্যাসূন্দর 
প্রভীতি 'বাভন্ন গ্রন্থ থেকে উপাদান 'নয়ে পালাগান 
রচনা করেন। [২] 

শ্যামস,ল্দর চক্রবর্তী €১২.৭,১৮৬৯ - ৭.৯. 
১৯৩২) বারেঙ্গ--পাবনা। হরসুন্দর। 'বাঁশস্ট 
সাংবাঁদক, দেশপ্রোমক ও বস্তা । প্রবোশিকা পরণক্ষায় 
বাঁত্ত লাভ করেন। 'পতৃীবয়োগের ফলে ব.এ. পড়া 
ছেড়ে পাবনা স্কুলে শিক্ষকের কাজ নেন (১৮৮৯ - 
৯০)। পরে কাঁলকাতায় এসে আযংলো-ভোঁদক- 
স্কুলের শিক্ষক 'নষান্ত হন এবং “প্রাতবেশী" নামে 
একটি সাপ্তাঁহক পাশ্রকা প্রকাশ করেন। এই 
পন্রিকাই পরে পপপূল আ্যাণ্ড প্রাতিবেশী” নামে 
দবভাষক পান্রকায় রূপান্তাঁরত হয়। সাংবাঁদকতার 
সূত্রে তান স্বদেশী আন্দোলনে অংশ 'নতে 
আরম্ভ করেন এবং ক্লমে অরাঁবন্দ ঘোষ, 'বাপন- 
চন্দ্র পাল প্রমুখ নেতাদের ঘাঁনষ্ঠ বন্ধু ও সম- 
পর্যায়ের নেতারূপে গণ্য হন। তাঁর নিজের পাত্রকা 
উঠে গেলে তান বিখ্যাত 'ব্লবী পাল্রকা 'বন্দে- 
মাতরমৃ সম্পাদনা শুরু করেন। ১৯০৮ খডী. 
সহকম্শী ও স্বদেশী দলের আটজনের সঙ্গে শ্যাম- 
সূন্দর মান্দালয়ে 'নর্বাঁসত হন। ১৯১০ খু. 
মুন্তলাভের পর সররেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
'বেঙ্ঞালশ' পান্নকায় সহকারী সম্পাদকের কাজ করতে 
থাকেন। ১৯১৭ খুশী. সরকার তাঁকে পুনরায় 
অন্তরশণাবদ্ধ করেন। ১৯২০ খু, মান্তর পর 
নজ সম্পাদনায় বিখ্যাত ইংরেজী দৌনক “সাভেন্টি, 
পান্রিকা প্রকাশ করেন। শ্যামস্ন্দর প্রথম জীবনে 
বপ্লবী অনুশীলন সাঁমাতর সঞ্গো যুক্ত 'ছিলেন। 
কংগ্রেসের নেতৃত্ব গান্ধীজীর হাতে গেলে তানি 
অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন ও ১৯২২ খু. 
৬ মাসের কারাদণ্ড ভোগ করেন। এসময়ে 'তাঁন 
বঙ্গীয় প্রারদোশক কংগ্রেসের সভাপাঁত 'ছিলেন। 
ন্সম্ধ্যা পান্রকার সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ 'ছিল। 
রাঁচত গ্রন্থ : ৮1101008 5০9110006 2180 ৯০0170%/% 

9 2100)075 0৪০৪" (মিস্ মেয়োর "মাদার 

ইন্ডিয়া" গ্রন্থের প্রতিবাদ) প্রভৃতি । শ্যামসূন্দর 
জাতিভেদ প্রথার সমর্থক এবং পর্দা আইনের 
বরোধী ছিলেন। শেষ-জশবনে তান ভারতীয় দর্শন 
ও বৈষফব সাঁহত্যের চর্চায় মনোযোগী হন। [৩,৭, 
১০,২৫৬,২৬,৫৪] 



শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 

শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সোইহং চ্বামণ 
(১৮৫৮ - ৬.১২.১৯১৮) আড়িয়ল - বিক্লমপূর-_ 
ঢাকা । শশিভুষণ। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে পড়ার 
কালে আঁধকাংশ সময় কলেজের জিমনেশিয়মে 
বায়ামচর্চায় কাটাতেন। এইসময় ঢাকা লক্ষযবাজারের 
[বখ্যাত পালোয়ান অধর ঘোষের তত্বাবধানে কাঁস্ততে 
বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। ১৮- ২২ বছরের 
মধ্যে পাঞ্জাবের ভুট্টা সিং, কাদের পালোয়ান, যত 
প্রদেশের জয়মল সিং ইত্যাদদ বহু পালোয়ানকে 
পরাস্ত করে খ্যাতিমান হন। এরপর শ্লিপুরার মহা- 
রাজের পাশ্বচররূপে দুই বছর থাকবার পর বাঁর- 
শাল গভর্নমেন্ট স্কুলের ব্যায়ামীশক্ষক নিষূন্ত হন। 
[তরপুরায় থাকা কালে 'শিকারে 'গিয়ে ব্যাপ্রের কবলে 
পড়েন এবং এ ব্যাঘ্রীটকে মল্লযুদ্ধে পরাস্ত করে 
ছোরার সাহায্যে হত্যা করেন। এই ঘটনার পরেই 
বাঘ্ব-ক্কীড়া প্রদর্শনীর প্রেরণা পান। ১২৯৪ ব. 
ফ্রেডকুকের ইধালশ সার্কাসে 'হংশ্র জন্তুর খেলা 
দেখাবার জন্য 'নয্স্ত হন। ১২৯৫ ব. নাগাদ একাঁট 
বিরাট সাকাস দল গঠন করেন। এই দলাঁট ভূমি- 
কম্পে নস্ট হলে গ্র্যান্ড শো অফ ওয়াইজ্ড আযানি- 
মেল্স্ নাম 'দিয়ে আর একটি সার্কাস দল গঠন 
করেন। তান ব্যাপ্রের মুখের মধ্যে মাথা এবং দেহের 
অন্যান্য অঞ্গ-প্রত্যগু প্রবেশ কাঁরয়ে খেলা দেখাতেন। 
বুকের উপর ১২/১৪ মণ ওজনের পাথর ভাঙাতেন। 
তরুণ সমাজের মধ্যে ব্যায়ামচর্চা, আত্মানভভরশশলতা, 
দেশপ্রেম জাগ্রত করা এবং দেশকে পরাধীনতার নাগ- 
পাশ থেকে মস্ত করাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। 
৪২ বছর বয়সে স্ত্রী-পত্র-কন্যা ত্যাগ করে সন্ব্যাস- 
ধর্মে দশীক্ষত এবং "শতব্বতশ বাবা" নামক জনৈক 
সন্যাসীর কাছে দশক্ষা 'নয়ে “সোহহং স্বামী” নামে 
পাঁরাচিত হন । এই সময়ে বহ? গ্রন্থ লেখেন ও নৈনি- 
তালের ৭ মাইল দূরে ভাওয়ালী নামক স্থানে 
আশ্রম প্রাতষ্ঠা করেন। রাঁচত গ্রন্থ : “সোহহং 
তত্ত', “সোহহাং সংাহতা”, 'সোহহং গীতা”, শববেক 
গাথা, “180 এবং ভগবচ্গীতার সমালোচনা । 
গহমালয়ে মৃত্যু। 1[১০,২৫,২৬,১০৩] 

শ্যামাচরণ দাস (?- ৫.১০.১৯৪২) বাহাদুর- 
পুর- মোঁদনীপুর। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ 
দয়ে ভগবানপুর থানা আক্রমণের সময় পাঁলসের 
গুলিতে মারা যান। 1৪২] 

শ্যামাচরণ দেব (২১.১১"১৮৭০- ১৯৬১৯) 
বানিয়াচঙ্গা-্রীহট্ট। হরিশচন্দ্র। হাবিগঞ্জ হাই স্কুল 
থেকে এন্ট্রা্দ (১৮৮৯) এবং ১৮৯১ খী ঢাকা 
কলেজ থেকে এফ.এ. পাশ করে হবিগঞ্জ স্কুলে 
ও করিমগঞ্জ রতনমপি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। 
পরে বঙ্গভষ্গ-বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন এবং 

[ &২৩ ] শ্যামাচরণ লাহড়শ 

একটি ন্যাশনাল স্কুল প্রাতষ্ঠা করে সেখানে নাম- 
মাত্র বেতনে প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। ১৯১৭ 
খী, সরকারের সঙ্গে বিতন্ডার ফলে এই স্কুল 
ছেড়ে শিলচরে ক্লীশ্চান মিশন বালকা 'বদ্যালয়ে 
শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯২৩ খপ. শিলচরে 
[তান "দীননাথ নবাঁকশোর বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন 
করে সম্তীক সামানা বেতনে কর্মরত থাকেন। 
স্কুলাট স্বদেশ স্কুল-রূপে স্পারাচিত। ১৯১৭ 
খ. থেকে 'তাঁন জাতীয় কংগ্রেসের সাঁক্তয় সদস্য, 
অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে কাছাড় জেলা 
কংগ্রেসের যুগ্ম-সম্পাদক ও পরে সভাপাত হন। 

বহুবার কারাদণ্ড ভোগ করেন। 'বধবা-বিবাহে 
উৎসাহ এবং 'হন্দু জাতিভেদপ্রথা ও পর্দাপ্রথার 
ধিরোধী 'ছিলেন। 1১২৪) 

শ্যামাচরণ বল্লভ (১৮৪৩ ১- ১৮৯৮?) শ্বেত- 
পুর-বারাসত-চাঁব্বশ পরগনা । কালাচাঁদ। বালা- 

কালে 'পিতাঁবয়োগ হওয়ায় মাতৃলালয় ধানাকুীঁড়য়ায় 
প্রতিপালত হন এবং প্রাথামক শিক্ষার পর মাতুলের 
বাবসায়ে যোগ দেন। মাতুল ও শবশরের স্গো 
যোগ দিয়ে পাতিপুকুরে পাটের আড়ত ও কারখানা 
স্থাপন করেন। এই বাবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন 
করে 'বাভন্ন অণ্চলে জাঁমদারী কিনতে থাকেন। 
১৮১৬ -৯৭ খুশি, চাঁব্বশ পরগনার দুঁভক্ষে ধান্য- 
কাঁড়য়ায় অন্লসত্র স্থাপন করে প্রীতাঁদন প্রায় দুই 
হাজার লোকের খাওয়া ও চিকিৎসার বাবস্থা করে- 
গছলেন। ধান্যকুড়য়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও 
সংস্কৃত টোল স্থাপনে তানি উপেন্দ্রনাথ সাউ 
বাহাদুরকে সাহায্য করেন। তাঁর প্রাতিষ্ঠিত একটি 
আতাঁথশালা আছে। 'জুট লর্ড" নামে 'ীন প্রীসদ্ধ 
গছালেন। 1২৫1 

শ্যামাচরণ সাইীত (?- ১১৪২) বাহাপুরপুর-- 
মোদনীপৃর | দ্বারকনাথ। “ভারত-ছাড়' আন্দোলনে 
যোগ দিয়ে ২৯.৯১.১৯৪২ খুশী, ভগবানপুর থানা 
আরুমণের সময় পুঁলসের গীলতে মারাত্মকভাবে 
আহত হয়ে কয়েকমাস পরে মারা যান। [৪২] 

শ্যাসাচরণ লাহা (১৮২৫ - ১৮৯১1 তিন্দু 
কলেজের বাত্তিপ্রাপ্ত ছাত্। ১৮৬৯ খু. ব্যবসায়ে 
উন্নাতির জন্য বিলাত ধান। দাঁজশীলং-হমালয়ান 

রেলের ডিরেক্টর, ঈস্ট ইপ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানীর 
পরামর্শ-সভার সভ্য, অনারারি প্রোসিডেল্সী ম্যাঁজি- 
স্টেট এবং ধর্ডাস্ট্িক্ বোর্ডের সদস্য ছিলেন। চক্ষ্- 
গচকৎসা ভবনের জন্য তান ৬০ হাজার টাকা দান 
করোছলেন। [৩১] 

শ্যাদাচরণ লাহিড়ী (১৮২৮- ২৬.৯.১৮৯৫) 
নদ৭য়া। তাঁর ধর্মীনম্ঠ পিতা গোঁরমোহন প্রাতাব্ঠিত 
স্বগ্রামের শিব মাঁন্দরের স্থানটি ঘার্ণির শিবতলা 
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ব'লে প্রাসদ্ধ। শৈশবে মাতৃবিয়োগ ঘটে এবং তা 
স্থায়িভাবে কাশশবাসী হন। বাল্যে শ্যামাচরণ কাশীতে 
নাগভট্র নামে এক বেদাঁবদ- ব্রাহ্মণের কাছে বেদ- 
শিক্ষার্থরূপে থাকেন। উর্দি ভাষাও শেখেন। 
তাছাড়া, রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের স্কুলে এবং 
সরকারী সংস্কৃত কলেজে পড়ে বাংলা, সংস্কৃত, 
ফারসী ও ইংরেজশ আয়ত্ত করেন। ১৮ বছর বয়সে 
শববাহ হয় ও ২৩ বছর বয়সে সরকারণ পূর্ত 
[বিভাগে সাধারণ কর্মচারী হিসাবে কর্মজীবন শুরু 
করেন। উত্তরকালে অসামান্য ষোগ-াবভূঁতির আঁধকারণ 
হয়েও তান সংসারাশ্রমের অনেক 'কছু দাঁয়ত্ব 
পালন করেন। কর্মোপলক্ষে উত্তর ভারতের নানা- 
স্থানে ঘুরতে ঘুরতে 'তাঁন দানাপুরে বদলী হন। 
সেখান থেকে কোন কারণে রানীক্ষেতে গেলে 
আকাঁস্মকভাবে সাধুপুরুষ প্র্যম্বক বাবা" বা শশব 
বাবা'র সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে এবং তান তাঁর 'নকট 
দীক্ষা লাভ করেন। দীক্ষান্তে যোগ-সাধনায় 'িষুন্ত 
থাকলেও গুরুর 'নিদে'শে সংসারাশ্রম ত্যাগ করেন 
নি। এই গৃহী সন্ব্যাসী ন্ৈলগ্গস্বামী ও অন্যান্য 
অনেক যোগন সন্ব্যাসীর শ্রদ্ধা লাভ করোছলেন। 
১৮৮৫ খ্ী, চাকার থেকে অবসর-গ্রহণের পর 
থেকে তান কাশনতে 'সদ্ধযোগীর আচার্য-জীবনের 
ভূমিকা পালন শুরু করেন। গৃহপ ভন্ত ও শিষ্য ছাড়া 
তাঁর সর্বত্যাগণ ব্রহ্মচারী এবং দণ্ড সন্ব্যাসী 'শষ্যও 
ছিল। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের ধনী-দরিদ্ু বহু মানুষ 
তাঁর কৃপালাভ করেছে । কাশীতে লোক-কল্যাণকর 
শক্ষাকেন্দ্রে স্থাপনে তান তৎপর 'ছলেন। তাঁর 
শষ্যদের মধ্যে প্রণবানন্দজশ, স্বামী কেশবানন্দজপশ 
প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । তান সর্বসাধারণের মধ্যে 
'কাশীর বাবা, বা 'যোগরাজ' রূপে পাঁরাঁচত 
ছিলেন । [১৫৭] 

শ্যামাচরণ সরকার (২০.৩.১৮১৪ -১৪.৭, 
১৮৮২) মামজোয়ান-_ নদীয়া । জন্মস্থান পার্ণয়া 
-বিহার। পিতা হরনারায়ণ পার্ণয়ার রাণশ ইন্দ্র- 
বতীর দেওয়ান 'ছিলেন।. গ্রামের পাঠশালায় িছু- 
দন পড়াশুনা করে কৃষনগরে শ্রীনাথ লাহড়ীর নিকট 
৬ বছর ফারসণ ভাষা শেখেন। ১৯৮৩৭ খস. কাঁল- 
কাতায় আসেন এবং রামতনু লাহড়ীর বাঁড়তে 
থেকে & বছর সেন্ট জৌভয়ার্স কলেজে ল্যাঁটন, 
গ্রিক, ফরাসী, ইংরেজী ও ইতালীয় ভাষা শিক্ষা 
করেন। কলিকাতা মাদ্রাসায় কিছুকাল বাংলা ভাষার 
বৃশক্ষক 'িলেন। এই সময়ে উর্দা ও আরবী ভাষা 
শেখেন। ১৮৪২ খু, সংস্কৃত কলেজে ইংরেজণর 
শশক্ষক নিবৃত্ত হন। ১৮৪৫ খপ. ব্রাহ্মধর্স গ্রহণ 
করেন। ১৮৪৮ খু. সদর দেওয়ানস আদালতে 
পেস্কারের চাকার নেন। ১৮৫৭ খু. সপ্রপম 

[ ৫২৪ ] শ্যামাপদ গোস্বামণ 

কোটেরি চীফ ইনস্পেতর নিষুন্ত হন। কাঁলকহা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিই প্রথম বাঙাল 'টেগোর ল 
লেক্চারার' ১৮৭৩)। ২৬.৭.১৮৭৬ খুশী, প্রা, 
জ্ঠিত “ইন্ডিয়ান আসোসয়েশনে'র তান প্রৎম 
শনর্বাচিত সভাপাঁতি। কাঁলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালবেৰ 
ফেলো ছিলেন। ১৮৫৮ খড়, স্বশ্রামে একট 
অবৈতাঁনক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তান আদ 
ব্রাহ্মসমাজের সদস্য হয়েও তাঁর সময়ের সমস্ত 
প্রগাতিবাদী নেতার সঙ্গো একযোগে কাজ করেছেন। 
নিজে উচ্চাশাক্ষত হয়েও তৎকালীন ইংরেজ+ 
শাক্ষতদের ধর্মীবরোধী আচরণের সমালোচনা 
করতেন। তাঁর রচিত দুইটি আইন গ্রল্থ শহন্দু 
আইন, ও “মুসলমান আইন" তাঁর প্রভৃত আইন- 
জ্ঞানের পাঁরচায়ক। 'তাঁন ইংরেজী, বাংলা ও উর্দু 
--তিন ভাষায় একখানি আভিধান সঞ্কলন করেন। 
কয়েকখানি উর্দু গ্রল্থও ইংরেজীতে অনুবাদ করে- 
ছলেন। তাঁর রাচত অন্যান্য গ্রল্থ : 41009050017 
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ব্যাকরণ”, 'ব্যবস্থা দর্পণ”, 'পথ্যসার' 'নীতিদর্শন' 
প্রভীতি। পবদ্যাভূষণ” উপাধিতে ভূঁষত 'ছিলেন। 
1৮,২৫,১২৪] 

শ্যামাদাস বাচষ্পাঁতি (১৮৬৪ - ৩.৭.১৯৩৪) 
চুপী-বর্ধমান। অন্দাপ্রসাদ । ১৮ বছর বয়সে টোলে 
পড়া শুরু করেন এবং তখন থেকেই সংস্কৃত 
ভাষায় কথাবার্তা ও বন্তৃতা দেবার চেম্টা করতেন। 
১২৯০ ব. নবদ্বীপে ন্যায়শাস্তর ও ১২৯৪ ব. 

কাশীতে আয়ুর্বেদ পাঠ শেষ করে কলিকাতায় 
ফিরে কীবরাজি শুরু করেন এবং 'বাভক্ন প্রদেশের 
ছাব্রদের নিয়ে টোল খোলেন। দেশবম্ধুর ডাকে 

করে ২ লক্ষ টাকা দান করেন ও শিক্ষকতা করতে 
থাকেন। রচিত গ্রন্থ : চা-পানের দোষ”, ব্রহ্মার কথা, 
শশবের কথা", ইন্দ্রের কথা, প্রভৃতি। [২৫,২৬] 

শ্যামানন্দ (১৭শ শতাব্দী) দণ্ডেশবর--গাঁড়শা । 

শরীক মণ্ডল । আদ 'নবাস- গৌড় । চৈতন্যদেবের 
পরবর্তী কালে ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীনবাস আচার্য 
ও ?তনি বৈষ্বধর্ম-প্রবাহকে সংরক্ষণ করেন। বাল্যে 
তান “দুখশ কৃফদাস নামে আভাহত হতেন। 
ববাহ করেও গৃহশী হন 'নি। হদয়ানন্দের কাছে 
দশক্ষা নেন। [২] 

শ্যামাপদ গেস্যোমশী (১৯০৫ - ২০.৩.১৯৭৩)। 
প্রখ্যাত সাঁতারু । ১৯৩৪ খন, পাতিয়ালার সাঁতার 
প্রাতিযোগতায় 'িনি বাঙলার প্রাতীনাধত্ব করেন। 
এঁ সময়ে দূর পাল্লা ও স্বজ্প পাল্লার সাঁতারে 



শ্যামাপ্রসাদ মঃখোপাধ্যা 

রাজ্য চ্যাম্পয়ন ছিলেন। ১৯৯৬১ খই, প্রথম এশয়ান 
গেমস-এ ভারতীয় ওয়াটার পোলো দলের 'তাঁন 
কোচ 'ছলেন। ভারত সেবার সোনা জিতেছিল। 
হেদুয়ায় সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের সদস্য থেকে বহু 
ছেলেমেয়েকে তানি সাতার শাখয়েছেন। [১৬] 

শ্যামাপ্রপাদ ম।খোপাধ্যাক্স (৬.৬.১১৯০১ - ২৩,৬, 

১৯৫৩) ভবানীপুর-_কিকাতা । স্যার আশুতোষ । 
[মন্র ইনস্টিটিউশন থেকে প্রবৌশকা পাশ করে 
প্রেসিডেন্সী কলেজে ভার্তহন। ১৯২১ খুশী. বি.এ., 
১৯২৩ খুব. প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম.এ. ও 
পরের বছর বি.এল. পাশ করে বিলাত যান। বলাত 
থেকে ব্যারস্টার হয়ে এলেও আইন ব্যবসায়ে মনো- 
যোগ হন নি। পিতার সহযোগী হিসাবে কাঁলকাতা 
বিশবাবদ্যালয়ের কাজে মনোনিবেশ করেন। মাত্র ২৪ 
বছর বয়সে 'বশবাবদ্যালয়ের ফেলো 'নর্বাঁচিত হন। 
এবপর অশ্পাঁদনেই শবশ্বাবিদ্যালয়ে তাঁর প্রভাব 
[বস্তারত হয়। পরে কাঁলকাতা 'বিশবাবদ্যালয় 
থেকে সাম্মানিক িলট. এবং বারাণসশী িশব- 
গবদ্যালয় থেকে সাম্মানিক এল-এল.ড. উপাঁধ পান। 
১৯৩৪ খু. 'ব*বাবদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর 
হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর কর্মতালিকা--(১) কাঁষ- 
শিক্ষার ব্যবস্থা, (২) িহারীলাল মিত্রের অর্থে 
সোশ্যাল সায়েন্স বিভাগ প্রবর্তন, ৩) আশুতোষ 
মউাঁজয়ম ও পাঠাগার স্থাপন এবং (৪) বাংলায় 
বৈজ্ঞানিক পাঁরভাষা প্রবর্তনের চেষ্টা । শ্যামাপ্রসাদ 
রাজনশীত ক্ষেত্রেই অধিক পাঁরচিত। হিন্দুমহাসভার 
নেতারূপে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ১৯৪১ 
খু. ফজলুল হক মন্নিসভায় অর্থমান্লিরূপে যোগ- 
দান করেন। ১৯৪২ খ্ী, কংগ্রেসের আহবানে 
“ভারত-ছাড়” আন্দোলনে যোগ দেন। মোঁদনীপুর 
জেলা সরকারী নির্যাতনের শিকার হলে ১৬.১২. 
১৯৪২ খু. গুঁলবর্ধণ, নারীধর্ষণ ইত্যাঁদ পৈশা- 
চিক ঘটনার প্রাতবাদে মল্লিসভা থেকে 'তাঁন পদ- 
ত্যাগ করেন। পরের বছর ব্রিটিশ সরকার-স্ট 
ভয়াবহ দুভিক্ষে বাঙলাদেশের লক্ষাধিক লোক 
প্রাণ হারায় । এসময়ে তান উল্লেখযোগ্য সেবা কাজ 
করেন। ১৯৪৭ খু. দেশাঁবভাগের পর হিন্দু- 
মহাসভাকে সাংস্কাতিক প্রাতিম্ঠানে পাঁরণত করার 
পরামর্শ দিয়ে কেন্দ্রীয় মাল্পসভায় যোগ দেন। 
কয়েক বছর পর নশীতিসংক্লান্ত ব্যাপারে বরোধের 
জন্য পদত্যাগ করে 'জনসন্ঘ” নামে নূতন রাজ- 
নৌতক দল প্রাতম্তা করেন। এই সময় থেকে 

ভারতশয় পার্লামেন্টে বিরোধী নেতারূপে অসাধারণ 

বাশ্মিতার পরিচয় 1দয়ে সারা ভারতের দূ্টি আকর্ষণ 
করেন। বাঙলা তথা ভারতের নানা সমস্যায় নানা- 
ভাবে জাঁড়ত 'িলেন। মাধামিক শিক্ষা পরিষদ, 

[ ৫২৫ 1 শ্রীকফকান্ত শবদ্যাবাগখশ 

মহাবোধি সোসাইটি, বঙ্গভাষাপ্রচার সামাত, যাঁমিনশ- 
ভূষণ অন্টাঙ্গ আয়ুবেদ ভবন, আশারাম ও হর- 
লালকা হাসপাতাল, রাজনারায়ণ বসু স্মুতিমন্দির, 
পাঁণ্ডচেরী অরাঁবন্দ আশ্রমে আন্তজর্ঠাতক বিশ্ব, 
বিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর কর্মময় 
জীবনের ঘাঁনন্ঠ যোগাযোগ 'ছিল। ভারত সরকারের 
কাম্মীর নাতির প্রাতিবাদে কাশ্মীরে প্রবেশ করে 

তথাকার সরকারের হাতে বন্দী হন। বন্দী অবস্থায় 
[তাঁন মারা যান। শ্যামাপ্রসাদ-সৃষ্ট 'জনসঙ্ঘ' আজ 
উত্তর ভারতের অন্যতম প্রধান রাজনোতিক দল। 

[৩.৪,৭,২৫,২ই৬। 
শ্রীকর নম্দশ (১৬শ শতাব্দী 2)। এই কাবকে 

দিয়ে পরাগলের পুত্র ছুটি খাঁ ?পতার দজ্টাল্ত 
অনুসাবে মহাভারতের "অশ্বমেধপর্ধ অনুবাদ 
করান। 1২] 

শ্রীকাষ্তকুমার দাস (7- ২২.৯.১৯৪২) বেল- 
তাঁলয়া--মোদনগপূর। হরনারায়ণ। “ভারত-ছাড়” 
আন্দোলনে যোগ 'দয়ে পাালসের গলিতে মারা 
যান। 1৪২] 

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (২৩.৩.১৮৯২ - ২৮.২, 
১৯৭০) হাতিয়াগ্রাম-বীরভূম। মধৃসংদন। প্রখ্যাত 
সাহতা-সমালোচক। স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে 
ইংরেজীতে ঈশান স্কলার হয়ে ব.এ. পাশ করেন। 
১৯১২ খ্যী, এম.এ. পরণক্ষাতিও ইংরেজপতে প্রথম 
শ্রেণিতে প্রথম হন। ১৯২৭ খুশী ি-এইচ"ড 
হন। 'প-এইচ ডি 'র 'থাসিস ছিল, “রোম্যাল্টক 

িওার--ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ আন্ড কোলরজ' | রিপন 
কলেজ, প্রেসিডেন্সস কলেজ ও কাঁলকাতা িশব- 
বিদ্যালয়ে ইংরেজীতে অধ্যাপনা ও রাজশাহশ কলেজে 

উপাধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করার পর পুনরায় কাঁল- 
কাতা প্রেসিডেল্পী কলেজে ফিরে আসেন। এরপর 
সরকারশ চাকার ত্যাগ করে কাঁলকাতা 'িশ্বাবদ্যালয়ের 
রামতনু লাহড়ী অধ্যাপক নিযন্ত হন। ১৯৫৫ 
খুব, পর্ষ্ত এ পদে ছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার 
পর কংগ্রেস দলের রাজনশীতিতে অংশগ্রহণ করেন। 
িছুঁদন পশ্চিম বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য 

দছালেন। তাঁর রাঁচিত গ্রন্থ : “বঙ্গ সাহত্যে উপ- 
ন্যাসের ধারা", 'বাগ্গালা সা'হতোর কথা”, 'সাঁহতা 
ও সংস্কৃতির তীর্থসম্গমে' প্রভাতি। [৩১৬] 

শ্রীকৃ্ককান্ত বিদ্যাবাগীশ। নবদ্বীপ । নবদ্বীপ- 
বাসণ রামনারায়ণ তকর্পণ্ঠাননের নিকট ন্যায়শাস্ত 
অধ্যয়ন করে স্বাবখ্যাত পাশ্ডিত বলে পাঁরাচিত হন। 
তান অত্যন্ত আত্মাভিমানী 'ছিলেন। মৃত্যুকালে 

বলেছিলেন-_-'আঁগ গেলে নবদ্ধীপের পনের আনা 

যাইবে । রাঁচিত জশমৃতেবাহনকৃত দায়ভাগের টকা 
গ্রল্থ তাঁর স্মীতশাস্রজ্ঞানের পাঁরচারক। এছাড়াও 



শ্রীকধাকিন্কর 

[তিনি 'গোপাললণীলামৃত” চৈতনাচিন্তামৃত' ও 
'কামিনীকামকৌতুক' নামে ৩টি ক্ষুদ্রু কাব্য ও ৪1টি 
ন্যায়শাস্ত্র-বিষয়ক গ্রল্থ রচনা করেন। [৯] 

শ্রীকষ্ককিজ্কর (১৮শ শতাব্দী)। জল্ম- মোঁদনী- 
পুর ও হাওড়ার সীমান্তবর্তী ক্ষেপুতের 'নিকট- 
বতশি হাড়োয়াচক। 'পিতা_ কানামাণ(2)। পাঁচালঈ- 
গান-রচাক্সতা। জাতিতে অকব্রাঙ্গণ। শান্তরাম আগম- 
বাগীশ নামে জনৈক মগ্গলগান-রচায়তার সংস্পর্শে 
এসে তিনি সবপ্রথম মনসামঞ্গলের একখান পালা 
রচনা করেন। তৎকালীন সমাজপাত ব্রাহ্গণরা 
অব্রা্ণ 'কজ্করের সঙ্গে শান্তরামের বন্ধূত্ব 
স্বীকার করে না নেওয়ায় 'তাঁন গ্রাম ছেড়ে চলে 
যান এবং বর্ধমানরাজ 'তিলকচন্দ্র-প্রদত্ত ভূমি গ্রহণ 
করে ক্ষেপূত গ্রামের 'নিকটবতর্শ ণকম্টবাটশ” নামক 
এক গ্রামে এসে বসবাস করতে থাকেন। অনেকে 
মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণীকঙ্করের নামানূসারেই কৃষবাট 
বা একণ্টবাটখ” নামে ক্ষুদ্র গ্রামাটির সাঁষ্ট হয়। 
এখানে বাসকালে তান 'লঙ্কাপূজা”, 'বরুণপূজা", 
'ইন্দ্রপৃজা”, 'রাবণপূজা' শোৌতলামঞ্গলের ৪খানি 
পালা), "পন্থানন মঙ্গল", দেবী লক্ষমীর গত”, 
“সত্যনারায়ণের সাত ভাই দুখীর পালা”, 'শশতলার 
জল্ম পালা", 'শীতিলার জাগরণ পালা” প্রভাতি রচনা 
করেন। চেতুয়াখণ্ডের বৃহৎ অংশে এখনও তাঁর 
রাঁচিত শীতলামঙ্গল গায়েন কর্তৃক গীত হয়। 
তাঁর কাব্যের পাঁথগ্যাল আজও হাওড়া ও মোদনী- 
পুরের গ্রামাণ্চলে ছাঁড়য়ে আছে। [১৬] 

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালস্কার। নবদ্বীপ । আঁদাঁনবাস-- 
মালদহ । ১৭/১৮ শতাব্দীর মধ্যে বর্তমান 'ছিলেন। 
স্মাতিশাস্ম অধ্যয়নের জন্য নবদ্বীপে আসেন এবং 
পাঠ সমাপ্তির পর সংসারী হন ও চতুষ্পাঠী স্থাপন 
করে সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। 'তাঁন জমৃত- 
বাহনের দায়ভাগটাীকা ও 'দায়ক্রমসংগ্রহ' নামে দায়- 
ভাগ-সম্বষ্ধীয় দুইটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সবশ্রেম্ঠ 
টশকাগ্রল্থ 'হসাবে এ দুইটি আজও নবদ্বীপে পড়ানো 
হয়। কোলব্রুক সাহেব 'পদায়ক্রমসংগ্রহে'র ইংরেজী 
অনুবাদ করেন। ধর্মাধকরণে দায়ভাগ সম্বন্ধে তাঁর 
মত সাদরে গৃহীত হত। তাঁর রাঁচত অপর গ্রন্থ : 
'সাহত্যাবচার'। [২,২৬] 

শ্রীকৃ্ষ সার্বভোৌদ (১৮শ শতাব্দী)। তাঁর 
কুলপাঁরচয় সম্বন্ধে কেউ বলেন, তান মার্শদা- 
বাদের নৈয়ায়কশ্রেম্ঠ কৃষনাথ ন্যায়পণ্ডাননের 'পতা- 
মহ, কেউ বলেন, তান শান্তপুর-ীনবাসশ চৈতল 
চট্টুবংশীয়, আবার কারও মতে নবদ্বীপে প্রাপ্ত 
বারেন্দ্রকুলপঞ্জশতে সান্যাল-বংশশয় বলে এপরই নাম 
উীল্লাখত হয়েছে। ১৯৭০৩ খু. নবন্বীপাঁধপাঁত 
রামকৃফ রাম তাঁকে ভূমি দান করেন। এই স্মার্ত 

[ ৫২৬ ] শ্রীধর কথক 

পণ্ডিত রাজা রামজীবনের সভাপাঁণ্ডত ছিলেন। 
শ্রীকৃফ শম্ণ নামেও তাঁর পারিচয় ছিল। ১৭২২ 
খটী. তাঁর রচিত 'কৃফপদামৃত' এবং ১৯৭২৩ খ.1. 
“পদাজ্কদূত" নবদ্বীপে প্রচারিত হয়। রচিত অন্ন 
গ্রন্থ : 'মুকুন্দপদমাধূরণ, ও “সদ্ধান্তাচন্তামাণ-। 
[২১২৫,২৬,৯০] 

শ্রীগোপাল বস;মাল্লক (১৮৫০ - ১৮৯৯) পটল- 
ডাঙ্গা-কালিকাতা। রাধানাথ। বেদান্ত শক্ষব 
প্রসারের জন্য কলিকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ে তান অথ- 
দান করেন। এ অর্থ থেকে শ্রীগোপাল মাজক 
ফেলোশপ' নামে বাঁত্তদানের ব্যবস্থা হয়। তাৰ 
উইলে তান একজন অধ্যাপকের বেতন এবং উন্ত 
অধ্যাপকের বেদান্ত বন্তৃতার উপর রাঁচত গ্রন্থের 
৪০০ খণ্ড কাঁলকাতা 'বশববিদ্যালয়ে এবং ১০০ 
খন্ড জনসাধারণের মধ্যে যাতে 'বাঁল করা হয় তার 
[নর্দেশ দিয়েছেন। (২৫,২৬,১৪৯] 

শ্রীদাম দাস। ১৯শ শতাব্দীর একজন খ্যাতনামা 
আখড়াই গানের গায়ক। তাঁর সময়ে রামপ্রসাদ ঠাকুর 
ও নসীরাম সেকরাও আখড়াই গানে খ্যাতি লাভ 
করোছলেন। 1৫২] 

শ্লীধর আচার্য (১০ম শতাব্দী) ভুরশুট-_হুগলী। 
বলদেব। দক্ষিণ রাঢ়ের আঁধপাত পাশ্ডুভমি-বিহারের 
প্রতিষ্ঠাতা পান্ডুদাস শ্রীধরের প্জপোষক 'ছিলেন। 
শ্রীধর অধ্যাত্মাচন্তা ও দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে গ্রল্থ রচনা 
করে সর্বভারতীয় খ্যাতি অজন করেন। “অদ্বয়- 
[সাদ্ধ', “তত্বপ্রবোধ”, “তত্বসংবাদিনী, সংগ্রহটনঈকা 
প্রভীতি তাঁর রাঁচিত বেদান্ত ও মঈমাংসা-বিষয়ক 
বহু টকা গ্রন্থের নাম শোনা যায় ; কিন্তু এগাঁলর 
আস্তত্বের সন্ধান আজও পাওয়া যায় 'নি। নন্যায়- 
কন্দলন' নামক একাট মান্র মহামূল্য গ্রন্থের সন্ধান 
পাওয়া যায়। এট প্রশস্তপাদ-রাঁচিত 'পদার্থধর্ম- 
সংগ্রহ' নামক বৈশোষক ভাষ্যের টীকা । শ্রীধর ভটুই 
সর্বপ্রথম বৈশোষক মতের আঁস্তক্য ব্যাখ্যা দেন। 
রচনাকাল আনুমানিক ৯৯১ খশচ্টাব্দ। পণ্রশাতিকা, 
গ্রন্থের রচক্সিতা শ্রীধর এবং ন্যায়কন্দল? গ্রন্থের 
রচয়িতা একই ব্যাস্ত না নিঃসন্দেহে বলা যায় না। 
শন্রশাতিকা' আর্ধাছন্দে রাঁচত ৩০০ শ্লোকে সম্পূর্ণ 
একাঁটি পাটগাঁণতের গ্রল্থ। 'ভ্রীঘর-পন্ধাত” নামে 
একট জাতকথখণ্ডের গ্রন্থও পাওয়া যায়। [২,৩, 
২৫,৬৭] 

শ্রীধর কক, ভট্টাচার্য (১৮১৬ -?) বাঁশবোঁড়য়া 
-হুগলী। রতনকৃষ্ণ 'শিরোমাঁণ। বাল্যকালেই তাঁর 
সঙ্গত এবং ক বিত্ব-প্রাতিভার 'বকাশ ঘটে । হুগলার 
গোস্বামী-মাজিপাড়া গ্রামের রামচন্দ্র বদ্যাবাগশীশের 
কাছে ভাগবত শিক্ষা করেন। যৌবনে সঙ্গীদের 
সঙ্গে পাঁচালী ও কাঁবগান গাইতেন। বহরমপুরের 



শ্রীধর দাস 

কালসচরণ ভদ্টরাচাের কাছে কথকতা শিখে আত্ম- 
সাধনায় উৎকর্ষ লাভ করেন। সুকথক [হসাবে 
খ্যাত হলেও তাঁর রাঁচিত ভাবময় ও রসময় টপ্পা 
এবং কৃফ-বিষয়ক ও শ্যামা-বিষয়ক সঙ্গীতও যথেষ্ট 
উল্লেখযোগ্য । তাঁর বহু টপ্পা গান নিধূবাবূর টপ্পা 
নামে চলে । তিনি বাংলা, হন্দ্রী, আরবী ও ফারসী 
ভাষায় টপ্পা রচনা করেছেন। তাঁর রচিত ১৬৯1 
সংগৃহীত গানের মধ্যে প্রেম-বিষয়ক গানের সংখ্যাই 
বেশী । এছাড়া বহু পদাবলণও আছে। 'ভালবাসিবে 
বল্যে ভালবাঁসনে' তাঁর প্রাসদ্ধ গানগাাঁলর অন্যতম। 
তিনি নিধুবাবুর সম্সামায়ক ছিলেন৷ খ্যাতনামা 
কথক লালচাঁদ 'বদ্যাভূষণ তাঁর পিতামহ । [৩,১৮ 
২০১২৫১২৬১৫৩] 

শ্রীধর দাস। িতা-_বট্ক দাস। মহারাজ লক্ষণ 
সেন শ্রীধরের ও তাঁর পিতার পৃন্ভপোষক ছিলেন। 
১২০৬ খন্ী, তান “সদুন্তকর্ণামৃত' নামে বৃহৎ 
গ্রন্থে ৪৮৫ জন লেখকের প্রায় আড়াই হাজার শ্লোক 
সঙ্কলন করেন। এই গ্রল্থে ঠোঁট ভাগ, যথা- দেব, 
শৃঙ্গার, কেতু, অপদেশ ও উন্ধরূক £/০০১7০%) | 
এই সঙ্কলনে কেবল বাঙলার কাঁবদেরই নয়, অন্য- 
প্রদেশশয় কাঁবদেরও কিছ শ্লোক আছে । শ্রীধর দাস- 
সংগৃহীত 'বৈষব পদাবলশ' পরবর্তী কালে রূপ 
গোস্বামীও ব্যবহার করেছেন। 1২,৭৮] 

শ্রীধর ভট্ট । দ্র. শ্রীধর আচার্য । 
শ্লীনাথ ঘোষ (১৮২৬ - ২৯.৯.১৮৮৬) কাঁল- 

কাতা। ওাঁরয়েন্টাল সৌঁমনারী থেকে শিক্ষা শেষ 
করে অনুজ 'গারশচন্দ্রের সঙ্দে 'বেঞাল রেকর্ডার, 
পার্রকায় কাজ করেন। এই পীান্রকায় 'লাঁখত একাঁট 
প্রবন্ধের জন্য ১৯৮৫৪ খু. ডেপুটি কালেক্টর হন। 
পরে কিছুদন প্রোসডেল্সী ডাঁভশনের কমিশনারের 
খপ এ. 'ছিলেন। ১৮৭৫ খএ. জুলাই মাসে মাঁসক 
৯ হাজার টাকা বেতনে কাঁলকাতা কর্পোরেশনের 
চেয়ারম্যান হন। পহন্দু প্যাট্ট্রিয়ট' পন্তিকা প্রবার্তিত 
হবার পর তান গারিশচন্দ্রকে সম্পাদনায় সাহায্য 
করতেন। ২৫) 

শলীনাথচন্দ্র প্রধান €০- ২৯-৮.১৯৪২) কুল- 
বৌঁড়য়া- মৌদনীপুর। রমানাথ। ১৯৪২ খদ্ী, 
“ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দেন। ভগবানপদর 
পুলিস স্টেশন আরুমণকালে পুন্সসের গুলিতে 
মারা ধান। [৪২] 

লীীনবাপ আচার্য (১৫১৯ - 2) চাকন্দী-_ নদীয়া । 
গাঞ্গাদাস ভট্রাচার্ঘ, নামান্তর চৈতন্যদাস। চৈতন্যদেবের 
খৃতরোভাবের পয় বৈফবধর্মপ্রবাহ সংরক্ষকগণের 
মধ্যে ল্লীনবাস আচার্য একজন প্রধান নেতা! অল্প 
বয়সেই তান নানা শাস্ত্ে পণ্ডিত হন। পশ্ডিত 
খনগ্য় 'বদ্যাবাচষ্পাতির স্থার ছিলেন? দীর্ঘকাল 

[ &২৭ ] শ্রীরাম তকালম্কার 

বন্দাবনে অবস্থান করে তিনি শ্রীশীব গোম্বামগর 
কাছে ভান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করে 'আচা” পদবশ পান। 
গোপালভটু গোস্বামীর নিকট তান দখক্ষা গ্রহণ 
করেন। বাঁকুড়া, বীরভূম, বধমান, মোদনীপুর, 
হহগলন, নদীয়া, যশোহর ও রাজশাহগতে শ্রীনিবাস 
ও নরোত্তমের চেষ্টায় ভীন্তধর্মের ঠবজয়ধবজা উত্ভখন 
হয়েছিল। খেতুরিতে তিনি নরোত্তম দাসঠাকুর প্রাতি- 
ম্ঠিত বিভিন্ন মৃর্তর অভিষেক করেন। বিফূপূরের 
রাজা বার হাম্বর তাঁর শিষ্য ছলেন। তাঁর রাঁচত 
'ষড়গোস্বাম্যস্টকম, ও 'নরহারঠকুরাঘ্টকম-' থেকে 
অনেক তথা জানা যায়। তান কয়েকাঁটি পদও রচনা 
করোছিলেন। তাঁর পত্র গাতগোবন্দও কাব ছিলেন। 
শ্রীনিবাসের কন্যা হেমলতা ঠাকুরানঈ কাঁধ ধদুনন্দন 
দাসের দীক্ষাগ্রু ছিলেন। 1২,৩,২৫,২৬] 

শ্রীমন্ত মাইীত ( ১- ১৯৩০) দন্দাঁশরা -মোঁদনশী- 
পুর। আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। খরাই 
গ্রামে চৌকিদারণ ট্যাক্সের বিরুদ্ধে শোভাযাল্লা করার 
সময় পুঁলসের গাঁলতে 'নহত হন। 1৪২] 

শ্রীমা (২১.২.১৮৭৮- ১৭.১১.১৯৭৩) প্যারিস 
_ফ্রান্স। প্বাশ্রমের নাম মীরা রিশার । তান ও 
তাঁর স্বামশ পল 'রশার পাণ্ডচেরীতে শ্রীঅরাবন্দের 
কাছে দীক্ষা নিয়ে ১৯১৪) সেখানেই বসবাস 
করতে থাকেন। এই দম্পাঁতর চেষ্টায় শ্রীঅরাবন্দের 
জন্মাদবসে 'আর্য' মাঁসক পান্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় 
(১৫.৮.১৯১৪)। এই পান্তকার ফরাসী সংস্করণের 
ভার ছিল তাঁদের উপর । প্রথম বিশ্বযুদ্ধে স্বামণর 
সঙ্গে তাঁকেও পণ্ডিচেরী ছাড়তে হয়। যদ্ধশেষে 
২০.৪,১৯২০ খী, পাঁণ্ডচেরীতে ফিরে আসেন 
এবং পোশাক-পারচ্ছদে ও ভাবধারায় সম্পূর্ণভাবে 
ভারতীয় হয়ে দিবাজশবনের সাধনায় নিমগ্ন হন। 
২৪.১১.১৯২৬ খ্শ. থেকে শ্রীঅরাবন্দ লোকচক্ষুর 
অন্তরালে 'গয়ে সাধনাময় জীবন শুরু করলে তান 
পশ্ডিচেরী আশ্রমের পূর্ণ দায়ত্বভার গ্রহণ করেন। 
এই সময় আশ্রমের 'ভান্ত স্থাঁপত হয়। তিনি 
শষাদের 'িনকট "মা" ব'লে পরিচিতা হন এবং সকলের 
সাধক ও বাহ্যক জশবন পাঁরচালনার ভার গ্রহণ 
করেন। [১৬] 

শ্রীরাম তর্কালগ্কার (১৬শ শতাব্দণ) নবদ্বীপ । 

'জগদ-গুরু? শ্রীরাম একজন শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ছিলেন। 
অনুমান তানি কৃফদাস সার্বভৌম বা রামভদ্র সার্ব- 
ভোঁমের শিষ্য ছিলেন এবং তরি গ্রল্থ-রচনাকাল 

১৫৪০ - ৬০ খু, মধ্যে । রাঁচত গ্রন্থ : "অনুমান- 

দখীধাতিটপকা' ও 'আস্মতত্বঁবিবেকদশীধাতাটিগ্পনশ? | 

মথুরানাথ তর্কবাগণশ তাঁর পুত্র । নবন্বীপে অনেক 

পরবতর্প অপর এক প্রসিদ্ধ নৈয়ায়ক শ্রীরাম তর্কা- 

লঞ্কারের নাম পাওয়া যায়। [৯০] 



শ্রীরাম 'শিরোমাঁণ 

শ্রীরাম শিরোমণি, মহামহোপাধ্যায় (১২৩০ - 
১৩১০ ব.) বহরমপুর-মৃর্শদাবাদ। বারেন্দ্ 
কুলীন-প্রধান উদয়নাচার্য ভাদুড়ীর বংশে জন্ম। 
নবদ্বপের তৎকালীন আঘদ্বতীয় নৈয়ায়িক পাঁণ্ডিত 
মাধবচন্দ্র তকাীসদ্ধান্তের শিষ্য 'ছিলেন। 'শিক্ষা- 
সমাপ্তির পর তান কাশিমবাজারের রাজমাতা 
কর্তৃক প্রাতিষ্ভঠত বহরমপুর জাবলশ টোলের 
অধ্যক্ষ 'নষুন্ত হন এবং অল্পকালের মধ্যেই অধ্যা- 
পনার জন্য প্রচুর সুখ্যাতি অন করেন। অসাধারণ 
পাণ্ডিত্য ও চাঁরান্রক গুণে তান সমগ্র বঙ্গদেশের 
পণ্ডিত-সমাজের একজন আদর্শ পুরুষ 1ছলেন। 
১৮৮৭ খুশী. িনি 'মহামহোপাধ্যায়। উপাঁধ- 
ভূষিত হন। তান কোন গ্রন্থ রচনা করেন 'নি। 
[১৩০] 

শ্রীশচন্দ্র চট্্রোপাধ্যায় (১১,৯.১৮৭৩ - ১৯৬৬) 
চুরাইন-__ঢাকা। নবানচন্দ্র। নারায়ণগঞ্জ স্কুল থেকে 
এন্ট্রা্দ (১৮৯৩), ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে 

এফ.এ. (১৮৯৫), ঢাকা কলেজ থেকে 'ব.এ, 
(১৮৯৭), ও 'ব.এল. (১৯০৪) পাশ করেন। 
১৮৯৭ -১৯০৫% খুশি. পর্যন্ত তান নারায়ণগঞ্জ 
স্কুলে ইতিহাস ও গাঁণতের শিক্ষক ছিলেন। 
তারপর থেকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সাক্ুয় 
হন। কলেজ জশবনে বিপ্লবী অনুশশলন দলের 
ব্যায়াম সাঁমাততে যোগ 'দয়োছিলেন। ঢাকা ফড়যল্ম, 
বারশাল ড়যন্জ ও গৌহাঁটি গুলিবর্ষণ মামলায় 
উকিলরূপে আসামশপক্ষ সমর্থন করেন। অসহযোগ 
আন্দোলনে যোগ 'দয়ে আইন ব্যবসায় ছেড়ে দেন। 
দেশবন্ধূকে স্বরাজ্য দল গঠনে সাহায্য করেন। 
১৯২৬ খু. একাঁট বন্তুতার জন্য তাঁর কারাদণ্ড হয়। 
১৯২৮ খণী. কাঁলকাতা কংগ্রেসে গামন্ধীজীর ডোম- 
নিয়ন স্ট্যাটাস দাব প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। 
ডুর্নো গাঁলবর্ষণ মামলায় (১৯৩২) তাঁর আবার 
কারাদণ্ড হয়। ১৯৩৫ খুশী. ঢাকা জেলা কংগ্রেসের 
সভাপাঁত হন। ১৯৪২ খুশী, 'ভারত-ছাড়' আন্দো- 
লনে যোগ দেন। ভারতাঁব্ভাগ প্রস্তাবের ঘোরতর 
বরোধতা করেন এবং ১৯৪৭ খা, দেশাঁবভাগের 
পর পাকিস্তানে থেকে যান। ১৯৪৮ - &৫ খুশী, 
পযন্ত পাকিস্তান গণ-পাঁরষদের সদস্য ছিলেন। 
পাকিস্তানের প্রাতীনাধরূপে 'বাঁভল্ব বৈদোশিক 
সম্মেলনে যোগ দেন। ১৯৬২ খুশ. সে দেশ পাঁর- 
ত্যাগ করে ভারতে আসেন । 'হন্দু জাতভেদ প্রথা 
ও ছতমার্গের ঘোর বিরোধী 'ছিলেন। 'বাভন্ন 
সময়ে বন্যা, দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীতে সেবাকাজ 
করেন। প্রাথথামক শিক্ষাবস্তার তথা গাক্ধজশর 
পাঁরকাঁজ্পত বৃনিয়াদশ শিক্ষা-প্রসারে তিনি উৎসাহশ 
'ছলেন। [৯২৪) 

[ ৫২৮ ] শ্রীশচন্দ্র পাল 

শ্রীশচন্দ্র চৌধ্রী (১৮৫০ - ১৯৩১) আমা০- 
পুর-বর্ধমান। ১৮৭১. খী, ইংরেজীতে এম.এ. 
পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান আঁধকার করেন। আই, 
পাশ করে কাঁলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি শুর 
করেন এবং সতপ্রীসম্ধ উকিল রূপে পারগাঁণ ং 
হন। ১৯০৫ খ, স্বদেশী ও বয়কট? আন্দোলনে 
অংশ গ্রহণ করেন। জনাঁহতকর বহ প্রাতষ্ঠানের 
সথ্গে যুন্ত থেকে জনসাধারণের সেবা করেছেন 
শিক্ষাক্ষেত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন 
ফ্যাকাল্ট অফ ল-এর মেম্বার, ?সনেটের সভ, 
ও আজীবন অনারারি ফেলো 'ছিলেন। দেবেচ্দ্ুনাথ 
ঠাকুর কর্তক 'তান ব্রাঙ্ম সমাজের আচার্ধপদে 
মনোনীত হন। তান একজন সাহাত্যকও 'ছলেন' 
[১৪৯] 

শীশচন্দ্র দত্ত (১০.২.১৮৮৩ - ১১৯৬১) সাজান 
-শ্রীহট্ট। প্রকাশচন্দ্র। শ্রীহট্রের মুরারিচাঁদ কলেজ 
থেকে এফ.এ. (১৯০১) ও কাঁলকাতা মেট্রোপাঁলটান 
কলেজ থেকে 'ব.এ. পাশ করেন। বঞ্গভঙ্গ-বিরোধশ 
আন্দোলনের সন্রে জাতণয় কংগ্রেসে আসেন এবং 
১৯৪৭ খু. পর্যন্ত কংগ্রেসের একানষ্ঠ সেবক 
দছলেন। ১৯০৬ খুশ. শ্রীহট্রে একটি ন্যাশনাল 
স্কুল প্রতিষ্ঠা করে ১৯১২ খু. পর্যন্ত সেখানে 
শক্ষকতা করেন। এরপর কাঁরমগঞ্জে আসেন এবং 
জীবনের অবাঁশম্টাংশ এখানেই আঁতিবাহত করেন। 
ইউরোপণয় সাহেবদের একচোটয়া কারবার ভাঙ্গার 
জন্য কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে চা-বাগান কেনেন । এই 
চা-বাগান বিপ্লবীদের আত্মগোপনের কাজেও ব্যবহৃত 
হত। 'তাঁন অসহযোগ আন্দোলনে, আইন অমান্য 
এবং 'ভারত-ছাড়” আন্দোলনের সময়ে কাঁরমগঞ্জে 
নেতৃত্ব 'দয়োছলেন। একবার কারাবরণ করেন। চা- 
বাগানের শ্রামক ধর্মঘট এবং আসাম-বেঞ্গল রেল 
ধর্মঘটের সময়ে রেলওয়ে শ্রীমকদের সাহায্য করেন। 
১৯২৭ খশ, সুরমা উপত্যকার প্রাতিনাধ-রৃপে, 
কেন্দ্রীয় আইন সভায় 'ির্বাচিত হন। করিমগঞ্জে 
বহু জনকল্যাণমূলক প্রাতষ্ঠানের সঙ্গে সাক্য়ভাবে 
জাঁড়ত ছিলেন। কারমগঞ্জে পাবৃঁলিক স্কুল ও মদন- 
মোহন-মাধবচরণ বাঁলকা বিদ্যালয়ের 'তাঁন প্রাতি- 
জ্ঠাতা। [১২৪] 

শ্রীশচল্ছ্র নন্দী (১৮৯৬ 2-১৯৫৬১ 2) কাঁশিম- 
বাজার__সুর্শিদাবাদ। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র। এম.এ. 
পাশ করে কর্মজখবনের সূচনায় & বছর মাল্রিত্ব 
করেন। কাঁলকাতার শেরীফ ও বঙ্গীয় স্াাহত্য 
পাঁরষদের সভাপাঁত ছিলেন। 'বাঁভল্ন জনাঁহতকর 
কার্যে দান করতেন। 16] 

শ্রীশচল্দ পাল (আনু. ১৮৮৭ - ১৩.৪৯৯৩৯) 
মূলবর্গ_ঢাকা। শরৎচল্দ্র। বাঙলার প্রথম বুগেক 



শ্লীশচস্দ্র বস 

বিগ্লবীদের অন্যতম । ১৯০৫ খর. গৃপ্ত বিস্লবশ 
দলে যোগ দেন। নন্দলাল হত্যা, মুরার হত্যা, 
ওরায়েন হত্যাপ্রচেম্টা, রডা অস্ত অপহরণ-ষড়যল্ 
প্রভৃতিতে তাঁর সক্রিয় প্রধান ভূমিকা ছিল। বহ্বাদন 
পলাতক জীবন কাটানোর পর ১৯১৬ খ, গ্রেপ্তার 
হন। ১৯১৯ খটী, অসুস্থ অবস্থায় মান্ত পান। 
এরপর প্টলিসের চোখে নিরীহ অসুস্থ সেজে 
থাকলেও বাঙলার গুস্ত বিপ্লবী দল বি.ভি.-এর 
সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। নেতাজী 
সূভাষচন্দ্রের একনিম্ঠ অনুরাগী ভন্ত ছিলেন । ঢাকা 
মিডফোর্ড হাসপাতালে পারার রোগে অস্দ্বো- 
পচারের সময় তিনি মারা যান। [৯৭] 

শ্রীশচন্দ্র বস;, 'বিদ্যার্ণৰ (২১.৩.১৮৬১ - ২৩.৬. 
১৯১৮) পৈতৃক নিবাস- টেংরা-ভবানীপুর- খুলনা । 
পিতার কম্ক্ষেত্র পাঞ্জাবের লাহোরে জল্ম। শিিতা 
শ্যামাচরণ পাঞ্জাবের শিক্ষা-আধকর্তর প্রধান কর্ম- 
চারিরূপে সেখানে উচ্চাঁশক্ষা বিস্তারে প্রভূত সাহাষ্য 
করেন। ছ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ ঘটলে মাতা 
ভুবনেশ্বরীর যত্ষে শ্রীশচন্দ্র পড়াশুনা করেন। লাহোরে 
পাঠরত থেকে ১৮৭৬ খ্ডী. কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের এন্ট্রাল্স পরাক্ষায় তৃতীয় স্থান আধকার 
করেন। লাহোরের সরকারী কলেজে ভার্ত হয়ে 
১৮৮১ খাটি, বি.এ. পাশ করেন। ১৮৮২ খ্যা. 
পাঞ্জাব 'বশবাবদ্যালয় প্রাতীষ্ঠত হলে ১৮৮৩ খুগ, 
[তিনি সেখান থেকে শিক্ষক-শক্ষণ পরাঁক্ষায় উত্তীর্ণ 
হয়ে শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণ করেন। লাহোর মডেল 
স্কুলের প্রধান শিক্ষক থাকা কালে তান উর্দু 
ভাষায় প্রাকৃতিক ভূগোল-বষয়ে একখানি পুস্তক 
লেখেন। এই সময়ে '্টুডেন্টস্ ফ্রেন্ড" নামে 
ইংরেজ পন্রের পরিচালনা ও সম্পাদনা করেন। 
১৮৮৬ খা, এলাহাবাদ হাইকোর্ট-পারচালিত 
আইন পরক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তান আইন ব্যবসায়ে 
নিষুন্ত হন এবং অশ্পাঁদনেই এলাহাবাদ হাইকোর্টে 
দক্ষ আইনজীবিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইতি- 
মধ্যে তান 'িটম্যান উদ্ভাঁবত পদ্ধাততে আশ- 
[লিখন (510010021) শিক্ষা করে বিচারপাঁতিদের 
রায়'গুলির আশুিখনের ভার গ্রহণ করোছিলেন। 
পরব কালে তান সরকারী 'বিচার বিভাগে 
যোগ দেন। বহুভাষাবিদ ছিলেন। 'হন্দু আইন 
উত্তমরূপে আয়ত্ত করার উদ্দেশ্যে সংস্কৃত অধ্যয়ন 
করেন। বাইবেল গ্রন্থের যথাযথ মর্মগ্রহণের জন্য 
[হিব্রু ও গ্রীক ভাষা শিখোছিলেন। আরবশ ও ফারসী 
ভাষা শিখে ইসলাম ধর্মের মর্ম গ্রহণ করেন। 
ল্যাঁটন, ফরাসণ ও জার্মান ভাষায়ও তাঁর দক্ষতা ছিল। 
পাঁশনীয় অন্টাধ্যায়ীর ইংরেজশ অনুবাদ (১৮৯১) 
তাঁর প্রধানতম কণীর্তি। পািনি-রচিত অজ্টাধ্যায়খ 

৩৪” 

[ ৫২৯ ] স্মচল্দু [বিদ্যারত্ব 

ব্যাকরণের একমাত্র জার্মান অনুবাদ ছিল, 'তাঁন 
সেই অনুবাদ পাঠ করে মূল ও ব্যাখ্যা সহ ইংরেজশতে 
অনুবাদ করোছিলেন। তাঁর অন্যান্য অনাদত গ্রন্থ : 

ভট্োজী দশীক্ষত প্রণীত ব্যাকরণ গ্রন্থ শসদ্ধান্ত 
কৌমন্দী', "শবসংহতা', শাৎকর-ভাষ্যসহ 'ঈশো- 
পানিষদ্, এবং প্রধান প্রধান উপানিষদসমৃহ, মধদা- 
চাযকৃত ভাষ্যসহ “ছান্দোগ্য উপানষদ-, বলদেব 
বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্যসহ 'বেদাল্তসত্র', বিজ্ঞানেশ্বর- 
রাচত "মতাক্ষরা ভাষ্', বলমভট-রাঁচিত টকা, 
সহ 'যাজ্ঞবন্ক্য স্মাত' ফারসী ভাষায় লাখিত দারা 
শিকোহ্র 'ইবন শাজাহান, প্রভাতি। এছাড়া যাবতণয় 
হিন্দধর্মশাস্্ের সার সঙ্কলন করে প্রশ্নোত্তরে 
ইংরেজীতে একি গ্রল্থ, হিন্দ ভাষায় একটি বর্ণ" 
পরিচয় এবং 'হিন্দী ভাষায় আশুলিখন প্রণালপ 
বষয়ে পুস্তক রচনা করে প্রকাশ করেন। দসেখ চিন্লশ? 
ছদ্মনামে 'তাঁন উত্তর ভারতে প্রচালত কতকগ্ণাল 
উপকথা সংগ্রহ করে ইংরেজীতে লাপবদ্ধ করেন। 
এই গ্রন্থাট শান্তা দেবী ও সীতা দেবী কর্তৃক 
শহন্দুস্থানী উপকথা" নামে বাংলায় অনাদত হয়। 
১৯০১ খী. এলাহাবাদের নিজ বাড়তে বোহাদর- 
গঞ্জস্থ ভূবনেশ্বরী আশ্রমে) তান প্রাচীন হিন্দু" 
শাস্ত্র প্রচারের উদ্দেশ্যে 'পাঁণান কার্যালয়" স্থাপন 
করেন। এখান থেকে দুলভ বা অপ্রকাঁশত 'হন্দু- 
শাস্রগ্রল্থ-সমূহ 'সেক্রেড্ বুকস অফ দি 'হিপ্ডুজ: 
নামক 'সাঁরজে প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। অনুজ বামন- 
দাস তার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। ১৯০৯ 
খু. এই গ্রল্থমালা প্রবাতিত হয়। ১৮৮৮ খু, 
এলাহাবাদে তাঁর প্রাতিম্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়াটি & 
স্থানে দেশীয়দের দ্বারা পারচালত প্রথম বাঁলকা 
ধবদ্যালয়। ১৯১১ খী, সরকার করৃকি রায়" 
বাহাদূর' এবং বিদ্যাবন্তার জন্য কাশগর পাণ্ডিত- 
মণ্ডলী কর্তৃক শবদ্যার্ণব, উপাধ দ্বারা সম্মানিত 
হন। [১৫৫] 

শ্লীশচল্দ্র বিদ্যার । খাঁটুরা--চাঁক্রশ পরগনা । 
সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯ জুলাই 
১৮৫৬ খুম,. পাঁশ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 
চেষ্টায় বিধবা-বিবাহ আইন সরকারণ অনুমোদন 
লাভ করলে শ্রীশচন্দ্র প্রচলিত সামাঁজক প্রথা ও 
সংস্কার অগ্রাহ্য করে সর্বপ্রথম বিধবা-বিবাহ করতে 
অগ্রণী হন। ৭.১২.১৮৫৬ খুশী, কলিকাতায় রাজ- 

কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্কিয়া স্ট্রীটের বাড়িতে বিদ্যা- 
সাগর, রমাপ্রসাদ রায়, প্রখ্যাত দানবীর ও সাহতা- 
সেবশ কালশপ্রসন্ন সিংহ, প্যারীচাঁদি মির, রামগোপাল 
ঘোষ প্রমুখ বাশ্ট ব্যান্তদের উপা্থাততে বাল- 
বিধবা কালশমতণকে 'তাঁন 'ববাহ করেন। রক্ষণশীল 
হিন্দুদের পক্ষ থেকে এই বিবাহ পন্ড করার চেগ্টা 



[ &65০9 ] 

হলেও পুলিস-প্রহরা থাকায় কোন 'বিঘন ঘটে 'ন। 
[বিবাহের আঁধকাংশ ব্যয়ভার বিদ্যাসাগর মহাশয় 
বহন করেছিলেন। 1৮,২০] 

শ্রীশচন্দ্রু মজমদার (৯৮৬০- ১৯০৮)। শপতা 
প্রসন্বকুমার ছিলেন পুঠিয়া স্টেটের দেওয়ান । শ্রীশ- 
চন্দ্র পুঠিয়ার মহারাণী শরৎকুমারীর উৎসাহে 
সাহত্যসেবায় মনোযোগী হন। “বতমান বঙ্গ- 
সমাজ ও চারজন সংস্কারক, (১২৮৬ ব.) তাঁর 
প্রথম রচনা। তিনি কিছুকাল বাশ্কমচন্দ্রের 'বঙ্গ- 
দর্শন” (১৮৮৩) পরিচালনা করোছলেন। তারপর 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গো বৈষফব পদের সঙ্কলন 'পদ- 

রত্াবলশ, (১৮৮৫) সম্পাদনা করেন। তাঁর রাঁচত 
অন্যান্য গ্রল্থ : “ফুলজান', 'শাল্তকানন”, 'কৃতজ্ঞতা', 
শবশবনাথ', রাজতপাঁস্বিনী" প্রভৃতি । কর্মজীবনে 
1তাঁন সাব-ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। [৩] 

শ্রীশচন্দ্র মিত্র (7- ১৯১৫?) রসপুর-_হাগড়া। 
গবখ্যাত রডা কোম্পানীর কর্মচারণ ছিলেন। ২৬.৮. 
১৯১৪ খু. রডা কোম্পানশ থেকে মশার পিস্তলের 
বাক্স অপহরণে তাঁর প্রত্যক্ষ সহায়তা সব থেকে 
বেশ ছিল। দলের নিদেশে রংপুর জেলার নাগে- 
*বরী থানার কুঁড়গ্রামে আত্মগোপন করে থাকেন। 
পরে পুলিসের হাত এাঁড়য়ে চীনদেশে প্রবেশের 

মারা যান। তান হাবু মন্ত্র নামে পাঁরাচত 'ছিলেন। 
[৪৩,৯৭] 

শ্রীশচন্্র রায় (আনু. ১৮২০- ১৮৫৮)। নদীয়ার 
রাজা গাঁরশচন্দের দত্তকপুত্র। ২২ বছর বয়সে 
সম্পাত্তর আধকারাী হয়ে তান দেওয়ান কার্তকেয়- 
চন্দ্র রায়ের সহযোগতায় সুশৃঞ্খলভাবে বিষয় রক্ষা 
করেন । ধর্মসংস্কার ও শিক্ষা-প্রসারের কাজে বিশেষ 
উৎসাহশী 'ছিলেন। কৃফনগর ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের 
€তাঁন অন্যতম উদ্যোন্তা। কৃষ্ণনগর কলেজ প্রাতষ্ঠার 
জন্য ভূমি দান করোছলেন। আগে রাজপাঁরবারের 
ছেলেদের জন্য পৃথক শিক্ষাব্যবস্থা ছিল, 'কল্তু 
শ্রীশচন্দ্র শিক্ষাক্ষেত্রে সবর্্রেণীর সমতারক্ষার জন্য 
এ নিয়ম উঠিয়ে দেন ও 'নজপনত্র সতাশচন্দ্রকে 
সাধারণের সঙ্গে একই কলেজে পড়ান। মহারাজা 
শিবচল্দের পর 'তাঁনই ইংরেজ সরকার কর্তৃক 
“মহারাজা, উপাধিতে ভূষিত হন। [৩] 

স্রীশচচ্দ্র সর্বাঁধকারশী, রাক্সবাছাদুর (১৮৫৮ - 
১১,৭.১৯১২)। ইংরেজ সাহত্যে অসাধারণ জ্ঞান 
িল। নগেন্দ্রনাথ ঘোষের মৃত্যুর পর তাঁর 'নেশান' 
পাল্রকা পাঁরচালনা করেন। 'তাঁন পহন্দু প্যাইয়ট, 
পরিকারও সম্পাদক ছিলেন। [২৫,২২৬] 

গ্রীদ অশ্ভল (2-১৯৫৮)। সুন্দরবন কৃষক 
আন্দোলনের প্রথম সাংগঠাঁনক নেতা । দোদলীপুরের 

সংসারচন্দ্র দেন 

লবণ আন্দোলনের অন্যতম কর্মী হিসাবে কারাধ ণ 
করেন। ১৯৩৫ খু. তাঁর নেতৃত্বে কক আন্দো,..ন 
গড়ে ওঠে । এই কৃষক আন্দোলনই ক্রমে খাস জান 
দখলের লড়াইয়ে পর্যবাঁসত হয় উঁচিলদহে:। প্র- 
বতশ অধ্যায়ে ১৯৪৩/৪৪ খ, তেভাগা আন্দে.. 
লন ও জলক (মেছোঘেরীর বিরুদ্ধে) আন্দোল" 
সংগঠন করেন। ১৯৫৮ খু, গোবোঁড়য়ার মেছো- 
ঘেরী দখলের আন্দোলন শুরু হয়। এইসময়ে 
রোগাক্রান্ত হয়ে তান মারা যান। [১৬] 

শ্রীহারচরণ দাস (১৯১৯০ - ২৯৯,১৯৪ ২) 

যোগ দেন। মাঁহষাদল থানা আক্রমণের দিন পাঁলসের 
গুঁলতে মারা যান। [৪২] 

শ্রীহর্ঘ €(১১শ শতাব্দী)। বঞ্গদেশীয় রাট" 
ব্রাহ্ষণগণের এক শাখার আঁদপুরুষ_ এরূপ অনূ- 
মান করা হয়। 'পতার নাম-_মেধাতাঁথ বা 'তাঁথ- 
মেধা । শ্রীহর্য কাঁব ছিলেন। তাঁর রচনায় অতত্যুন্ত- 
দোষ পাওয়া যায়। 'নৈষধচারত' তাঁর রাঁচত শ্রেষ্ঠ 
গ্রল্থ। এই গ্রল্থাঁটকে প্রাচীন ভারতের &াঁট মহা- 

কাব্যের অন্যতম বলা হয়। গ্রল্থাট থেকে তৎকালীন 
বাঙ্গালীর সামাঁজক আচার-বষয়ে বহু তথ্য জানা 
যায়। রাঁচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'নবসাহসাংক-চাঁরত', 
'স্থৈর্যাবচার-প্রকরণ”, “অর্ণব-বর্ণনা', শশবশান্ত- 
সিদ্ধ", “ছন্দ-প্রশাষ্ত', 'ভ্রীবিজয়-প্রশস্ত' প্রভাতি। 
এছাড়াও তান দর্শনের উপর 'খন্ডন-খন্ড-খাদ্য' নামে 
গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই গ্রল্থখান পর্বভারতে 
নৈয়ায়ক মহলে দীর্ঘকাল অবশ্যপাঠ্যর্পে প্রচারিত 
ছিল । তাঁর বাঙালীত্ব সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। 
[২,৬৭,৯০] 

ঘত্ঠীদাস মজুমদার, কাঁবরাজ। চট্টগ্রাম । ষ্ঠী- 
দাস 'সতারামসাঁম্মলন', “ভদী 'বদ্যাঁনাধর সঙ. 
প্রহসন), 'সখাদাস বৈষবের সঙ প্রভাত গ্রন্থের 
রচায়তা। তান কাশ্মীর রাজসরকারে কর্মরত 
থাকা কালে সম্ভবত এইসব গ্রল্থ রচনা করেন। [২] 

ঘন্ঠীবর সেন (১৭শ শতাব্দী) দীনারদ্বীপ 
পের্ববঙ্গ)। একজন স্বভাবকাব। 'তাঁন প্রাঞ্জল 
ভাষায় ও সূলালত ছন্দে সমগ্র মহাভারত, রামায়ণ, 
পদ্মপুরাণ প্রভৃতি রচনা করেছেন। [২৫,২৬] 

সংসারচচ্দ্র সেন, রাও বাহার (১২.৪.১৮৪৬ - 
১২.৬.১৯০৯)। আঁদ নবাস- নাটাগড়-_চাঁব্বশ 
পরগনা । নীলাম্বর । পিতার কর্মস্থল আগ্রায় জল্ম। 
১৮৬৩ খুখ. আগ্রার সেন্ট জচ্স কলেজ থেকে এন্্রান্স 
পাশ করে কাঁলকাতায় পড়াশুনা করেন। ১৮৬৬ 
খু, জয়পুর নোবলস- কলেজের প্রধান শিক্ষক 
হন। পরে জয়পুর মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী 
ও শেষে প্রধানমন্ত্রীর পদ পান। ১৯০১ খী, 



পণ্যদিরা 

জয়পুররাজ তাঁকে কাউন্সিলের সদস্য-পদে 'নযন্ত 
করেন। ১৯০২ খু. জয়পুররাজের সঙ্গে ইংল্যান্ড 
'গয়ে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক 
উপলক্ষে 'করোনেশন মেডেল' পান। তাঁর কর্ম- 
দক্ষতায় সন্তুষ্ট হয়ে জয়পুররাজ তাঁকে বংশানূক্রমে 
'সরদার' উপাঁধ প্রদান করেন। ১৯০৫ খু. তান 
যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েল্স্ কর্তৃক 'এম.ভ.ও." 
উপাঁধ-ভূষত হন। এই বছরই জয়পুররাজের কাছ 

জনক ও দুলললভ উপাধ লাভ করেন। 1&,২৫,২৬] 

সম্বমিত্রা, সন্নযািনী (১৯১৪ - ৯.১০,১৯৭২) 
বাগবাজার-_কাঁলিকাতা । পিতা বিখ্যাত পাবালাসস্উ্ 
ও হীন্ডয়ান প্র্যাকাটশনার্স ইন এড্ভারটাইজং-এর 
জনক অনাথনাথ মুখার্জ । পূর্বাশ্রমের নাম শান্তি- 
প্রয়া'। শ্রীপ্রীযোগেশ্বরী রামকৃ মঠ ও সারদা 
সঙ্ঘের প্রাতিষ্ঠা্র। শিশু বয়স থেকেই তান শ্তরীমা 
সারদামাণর বিশেষ 'প্রয়পান্ী ছিলেন। আববাহতা 
শাঁন্তীপ্রয়া ১১ বছর বয়সে স্বামী সারদানন্দজশর 
কাছে দীক্ষা লাভ করেন এবং ১৯৬ বছর বয়সে রামকৃষ্ণ 

মঠের স্বামী কৈবল্যানন্দজনীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ 
করে আজীবন মানব-সেবায় রত থাকেন। তানি 
শ্রীমা সারদা নামে একটি মাঁসক পাত্রকা পাঁরচালন। 
করতেন। 1৯৬] 

সজনশীকাল্ত দাস €২৬.৮.১৯০০- ১৯৬২) 
বেতালবন--বর্ধমান। হরেন্দ্রলাল। পৈতৃক নিবাস 
রায়পূর- বীরভূম । ১৯৯১৮ খ্ী. দিনাজপুর জেলা 
স্কুল থেকে প্রবোশকা পাশ করে কাঁলকাতা প্রোস- 
ডেল্পী কলেজে ভার্ত হন। এখানে রাজনৈতিক 
কারণে পড়তে না পেরে তান বকিড়া ওয়েসালয়ান 
মিশনারী কলেজ থেকে আই.এস-সি. ও ১৯৯২২ 

খুশী, কাঁলকাতা স্কাটশ চার্চ কলেজ থেকে 
'ব.এস-স. পাশ করেন। এম.এস-সি. পড়ার সময় 
'শানবারের চিঠি" পান্রকায় যোগ দেন এবং “ভাবকুমার 
প্রধান' ছদ্মনামে গলখতে থাকেন। পন্িকাঁটর ১১শ 
সংখ্যা থেকে 'তানি তার সম্পাদক ও পাঁরচালক হন। 
এরপর প্্রবাসখ' পন্রিকায় যোগ দেন। 'বঙ্গম্ী' ও 
'দৌনক বসৃমতণ' পাত্রকারও সম্পাদক 'ছলেন। 
কাব, সমালোচক, প্রবন্ধকার, সঙ্গঈতরচায়তা ও 
প্রাচন বঙ্গ সাহত্যের গবেষকর্পে বাংলা সাহিত্যকে 
সমৃদ্ধ করেছেন। চলচ্চিত্রের চন্রনাট্যকার ও সংলাপ- 
রচাঁয়তা 'হসাবেও তাঁর যথেম্ট সুনাম ছিল। বঙ্গীয় 
সাহত্য পাঁরষদের সভাপাঁতি এবং নিখিলবগুগ 
সামায়কপন্র সম্ঘ, সাহত্যসেবক সাঁমাতি, পশ্চিমবঙ্গ 
বাস্ট্রভাষা প্রচার সাঁমিতি, পাঁরভাষা সংসদ, আযাডাল্ট্ 
এডুকেশন কাঁমাঁট, ফিল্ম সেন্সর বোর্ড প্রভীতির 
সদস্য, সহ-সভাপাঁত বা সভাপাঁত ছিলেন। রচিত 

[৫৩৬ ] সঞ্জীবচদ্দ্র রায় 

গ্র্থ : 'মনোদপপণ" “পথ চলতে ঘাসের ফুল", 
“অজয়”, 'ভাব ও ছন্দ", 'বাংলা সাহত্যের ইতিহাস", 
'পর্ণচশে বৈশাখ", 'কেড্্স- ও স্যাপডাল', 'উইলিয়ম 
কেরা” রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহত্য' প্রভীত। 
তিনি 'শানরঞ্জন প্রেস' ও "রঞ্জন পাবালাশং হাউস, 
স্থাপন করেছিলেন। 1৩,৪,৭,১৭.২৬] 

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪ - ১৮৮৯) 
কাঁঠালপাড়া_চব্বিশ পরগনা । যাদবচন্দ্র। সাহিত্য- 
সম্রাট বাঁঙ্কমচন্দ্রের অগ্রজ। মোদনীপুর স্কুল ও 
হুগল'ণ কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। নানা কারণে 
জুনিয়র স্কলারশিপ পরাঁক্ষা দেওয়া হয় 'নি। নিজ 
চেষ্টায় ইংরেজী সাহত্যে, 'বজ্ঞানে ও হাতিহাসে 
ব্যৎপাত্ত অর্জন করেন। সরকারণ চাকার উপলক্ষে 
বাঙলাদেশের 'বিভন্ন জেলায় ও বিহারের পালামৌতে 
কাটান। কৃষ্ণনগরে থাকা কালে দীনবন্ধু মনের 
সঙ্গে তাঁর বন্ধৃত্ব হয়। বাল্যকাল থেকেই বাংলা 
রচনায় অনুরাগ 'ছিল। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলণ : 
প্রবন্ধ-'যান্না সমালোচনা', “সংকার', 'বাল্যাবিবাহ", 
'জাল প্রতাপচাঁদ' ; উপন্যাস-_'রামে*শবরের অদৃজ্ট', 

'কণ্ঠমালা', 'মাধবশলতা', 'ামনন' এবং প্রমণবৃত্তাম্ত 
--'পালামৌ”। তাঁর রচনার সব্তধ একাঁট সহজ 
রসের পাঁরচয় পাওয়া যায়। এছাড়া তাঁর রাঁচত 
ইংরেজণ গ্রল্থ 48217871 85915 :717017 তি1805 
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সৃষ্টি করেছিল। কাঁঠালপাড়ার বাঁড়তে তাঁর 
স্থাঁপত বঙ্গদর্শন প্রেস থেকে 'বগগদর্শন' পাশ্রিকা 
বহুঁদন ছাপা হয়ে প্রকাশিত হয়। িছাদন “ভ্রমর 
নামে মাসিক পনিকার প্রকাশ ও ১২৮৪-১২৮৯ 
ব. "বজঙ্ঞদর্শন'-এর সম্পাদনা করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ 

বন্দ্যোপাধ্যায় তার সাহতা-প্রতিভা সম্বন্ধে লিখে- 
ছেন : 'সঞ্জীবচন্দ্র সহজ স্বাভাবক ও সর্বজন- 
পাঁরাচত বিষয়ের মধ্য হইতে রসবস্তু সন্ধান কাঁরয়া 
সকলের দাাম্টগোচর কাঁরয়া তুলিতে পারিতেন'। 
[৩,৭,২৬,২৬,২৮] 

সঞ্জশবচন্দ্র রায় (আশ্বিন ১২৯৫ -ভাদ্ু ১৩২৩ 
ব.) কিশোরগঞ্জ ময়মনাঁসংহ । অল্প বয়সে গুপ্ত 
গবপ্লবশ দলে যোগ দেন। এপ্রল ১৯১৬ খডী, 
অল্তরণণ থাকা কালে পাীলস তাঁকে স্বগহে না 

পেয়ে অনুসন্ধান চালায় এবং শহর থেকে দূরে 
রভলবার ও গুলিসহ গ্রেপ্তার করে । ১৩.৭-১৯১৯৩ 

থু, বিচারে ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। 
কারাগারে প্রচণ্ড নিরাতনের ফলে তাঁর মত্যু থটে। 
গকল্তু প্ঁলসী রিপোর্টে তাঁর মত্যুর কারণ জানান 
হয় আমাশয় রোগ। বহু আবেদন সত্বেও তাঁর 
শবদেহ সংকারের জন্য আত্মীয়দের দেওয়া হয় নি। 

[১০,৪৩] 



সতশনাথ ভাদুড়ী 

সতাশীনাথ ভাদুড়শী (২৭.৯,.১৯০৬ - ১৯৬৬) 
পূর্ণিয়া- বিহার । ইন্দুভূষণ। ১৯২৪ খু. পার্ণিয়া 
জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ৯৯৩০ খশ. পাটনা 
কলেজ থেকে এম.এ. ও ১৯৩১ খু. আইন পাশ 
করে ১৯৯৩২-৩৯ খন. প্ার্ণয়ায় ওকালাতি 
করেন। পরে ওকালাত ত্যাগ করে সাধারণ কার্ম- 
রূপে কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯৪২ খু, পার্ণয়া 
জেলার 'বাভন্ গ্রামে গঠনমূলক কাজে রত থাকেন। 
১৯১৪০-৪১ খ্শী, ও ১৯৪২-৪৪ খুশী, রাজ- 
নৈতিক বন্দী 'হসাবে ভাগলপুর জেলে আটক 

হন। ১৯৪৮ খুশী. কংগ্রেস ত্যাগ করে সমাজতল্্রী 
দলে যোগ দেন। ১৯৪৯ খ্ডী. প্যারিসে যান কিন্তু 
ছাড়পন্লের অভাবে স্পেন ও রাশিয়ায় যেতে পারেন 
দন। ১৯৫০ খ্ী. দেশে ফেরেন। তাঁর 'সাত্য ভ্রমণ- 
কাহিনী?" গ্রল্থাট এইসময় রচিত হয়। নানা ভাষায় 
সুপশ্ডিত 'ছিলেন। তাঁর রাঁচত অন্যান্য গ্রল্থ : 
শচন্রগপ্তের ফাইল', “ঢোড়াইচারত মানস €২ 
খণ্ড), “পন্রলেখার বাবা", “আঁচন রাগিণী”, “সংকট”, 
'আলোক দৃষ্টি, 'অপাঁরিচিতা', গণনায়ক' প্রভৃতি। 
১৯৫০ খন. “জাগরী' গ্রল্থাট রবীন্দ্র পুরস্কার 
লাভ করে। [৩,৪,১৭,২৬] 

মজুমদার (7- ২৪.৮-১৯৪৪) 
চট্রগ্রাম । ব্রিটিশ শাসন-বিরোধা 'ক্রিয়াকলাপে অংশ- 
গ্রহণ করেন। “শরুশান্ত'র সঙ্গে গুপ্তচরবাত্তর 
আঁভযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করে দল্লশ সেন্দ্রাল 
জেলে মত্তযুদণ্ড দেওয়া হয়। [৪২] 

সতশন্দ্রনাথ সেন (১৮৯৪ - ২৫.৩-১৯৫৫) 
কোটালিপাড়া- ফরিদপুর | নবীনচন্দ্র। পিতা পট;য়া- 
খাঁলর বোরশাল) মোস্তার ছিলেন। এখানে জুবিলশ 
হাই স্কুলে সতীশন্দ্রনাথের 'শিক্ষারদ্ভ হয়। এসময়ে 
চারণ-কাঁব মুকুন্দদাসের স্বদেশী গান শুনে তান 
গৃহত্যাগ করে পর্থানর্দেশের জন্য মহাত্মা আশ*বনী- 
কুমার দত্তের কাছে হাঁজর হন। আশবনীকুমার ১০ 
বছরের এই বালককে বাঁড়তে পাঠিয়ে দেন। তখন 
সহাধ্যায়ী সুধশরকুমার দাশগুপ্তের প্রভাবে িগ্লবী- 
জশবনের "নম্ঠা পালন ও অভ্যাস করতে থাকেন। 
পরে বারশালে শঙ্করমঠে প্রজ্ঞানানন্দের সংস্পর্শে 
এসে যুগান্তর বৈশ্লবিক দলের সঙ্গে যুস্ত হন। 
১৯১৯২ খ্যী. পটুয়াখাল জুবলী স্কুল থেকে 
প্রবোৌশকা পরাক্ষা পাশ করে 'িছীদন হাজারশবাগ 
কলেজে ও পরে কাঁলকাতা বঞ্গবাসাী কলেজে পড়েন। 
গবপ্লবশ কাজের জন্য চতুর্থ বার্ধক শ্রেণী থেকে 
পড়া ছেড়ে দেন। ১৯১৫ খপ. তান কৃফনগরের 
দনকটবতণ শিবপুরে নরেন ঘোষ চৌধুরীর নেতৃত্বে 

[ ৫৩২ ] সতাদ্দ্রনাথ সেন 

রাজনোৌতিক ডাকাতিতে অংশগ্রহণ করেন। এ 
ডাকাতি মামলায় ৪ বছর কারারুদ্ধ থাকেন। এরপ্” 
তিনি আহংস সংগঠনমূলক কাজে আত্মীনয়োছ, 
করেন। পটুয়াখালি অঞ্চল তাঁর কমর্েন্র ছিল. 
অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে ১৯২০) তান 
এখানে একটি যুববাহনী গড়ে তোলেন এব" 
পবদেশন দ্ুব্যবরজন আন্দোলনে অংশ নেন; ফলে 
গ্রেপ্তার হয়ে তাঁকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। 
বারশাল জেলে অপমানজনক ব্যবহারের প্রাতিবাদে 
গতাঁন ৬১ দন অনশন করেন। ১৯২৩ খুন. কারা- 
মান্তর পর পট;য়াখালিতে নামমান্র মূল্যে একখণ্ড 
জাম কনে জাতণয় বিদ্যালয় প্রাতষ্ঠা করেন। তাঁর 
[নিজের এবং সহকর্মীদের কায়িক শ্রমদানে 'বিদ্যালয়- 
গৃহাট নার্ঘত হয়েছিল। এখানে তান শিক্ষকতাও 
করেন। ১৯২৪ খুখ. পিরোজপুর সম্মেলনে বাঁরশাল 
জেলা কংগ্রেসের ভার তাঁকে দেওয়া হয়। বাঁরশালে 
সরকারশ চেষ্টায় ও প্ররোচনায় যে সাম্প্রদায়িক 

পর্যটন করে এই বিরূপ পাঁরবেশের মোকাবিলা 
করতে চেষ্টা করেন। ইউীনয়ন বোর্ড করবন্ধ 
আন্দোলন এবং পট;য়াখখাঁল সত্যাগ্রহ আন্দোলন 
(১৯২৬) তাঁরই নেতৃত্বে পাঁরচাাঁলত হয়। এই সকল 
আহংস সংগ্রামে তান জয়ী হন। ১৯২৯ খ্যী. 
তান পুনরায় গ্রেপ্তার হন। এই সময় লাহোর 
জেলে বপ্লবঈ যতন দাস অনশন করাঁছলেন । কারা- 

রুদ্ধ হয়ে তিনিও অনশন-সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেন। 
১০৮ দিন পর সুভাষচন্দ্র অনুরোধে অনশন 
ভঙ্জা করেন। নেতৃবৃন্দের চেম্টায় এবং স্বতস্ফর্ত- 
ভাবে বাঁরশালের যূবকগণ দলে দলে সতীন্দ্রনাথের 
সূন্তির জন্য কারাবরণ আরম্ভ করে। 'তিন বছর 
সদৃভাবে থাকার জামিনে তাঁকে মস্ত দেওয়া হয়। 
বারশাল কংগ্রেস সংগঠনের ওপর অপাঁরসীম প্রভাব 
থাকায় এসময়ে 'তাঁন সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে 
বশেষভাবে পাঁরাঁচত হয়ে ওঠেন। কাঁলকাতায় আইন 

গ্রেপ্তার হন। মার্চ ১৯৩১ খু. ম্যান্তলাভ করেন 
গকল্তু বারশাল থেকে তাঁর বাঁহচ্কারের আদেশ হয়? 
১৯৩২ খুখ. দ্বিতীয় বারের আইন অমান্য আন্দো- 
লনের পূবেইি তান গ্রেপ্তার হন এবং ১৯৩৭ 

খ্ী. পর্যন্ত বন্দীজশীবনে দেউলস বন্দী 'শাবিরে 
অব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রাতবাদ করেন। মান্তলাভের 
পর [তানি দকছনদন কাঁলকাতার দৌনকপনর 'কেশরী' 
পারচালনা করেন। 'ছ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভোলা 

মহকুমায় ভ্রাণকার্ধে যান। 'কিল্তু জেলায় যুদ্ধের 
জন্য চাঁদা আদায় যখন সরকারণী জবরদস্তিতে পাঁরণত 

হয় তখন সতান্দ্রনাথ তাতে বাধা দেন এবং বেশ 



সতমা 

দিছ আদায়-করা অর্থ 'ফারয়ে দিতে সরকারকে 
বাধ্য করেন। ফলে ভারতরক্ষা বিধানে তাঁর তিন 
মাসের কারাদণ্ড হয়। ১৩ আগস্ট ১৯৪২ খুপ, 
আবার কাঁলিকাতায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১১৪৫ 
খটী, মুক্ত পান। ১৯৪৬ খ্ডী, যুক্ত নিবচন 
কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটাধক্যে যুক্তবঙ্গের বিধান 
সভায় 'নর্বাঁচত হন। সতীন্দ্রনাথ দেশাবভাগের 
ঘোর 1িাবরোধী ছিলেন । স্বাধীনতা লাভের পরেও 
তান নিজ জেলায় থেকে যান এবং পাকিস্তান 
বাবস্থাপক সভার সদস্য 'নর্বাচিত হন। ১৯৫০ 
খুশি. পর্ববঙ্গে বিধবংসী দাঙ্গার সময় জেলা 
ম্যাঁজস্ট্রেট তাঁকে ডেকে জেলায় শান্ত বজায় আছে, 
এই মর্মে এক বিবৃতিতে সাহ করতে বলেন। তাতে 
অস্বীকার করায় গ্রেপ্তার হয়ে আলোবাতাসহশন 
জেল কুঠরীতে আবদ্ধ থাকেন। পূরববিঙ্গের ভাষা 
আন্দোলনে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও 1তাঁন 
গ্রেপ্তার হন এবং এক বৎসর পর মান্ত পান। পাঁক- 
তানের রাজনশীতিতে নাটকীয় পরিবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে ১.৭.১৯৫৪ খু. পুনরায় গ্রেপ্তার হন। 
জেলেই রহস্যজনক ভাবে তাঁর মৃত্যু ঘটে। [১২৪, 
১২৬] 

সতশমা (১৮শ শতাব্দী)। প্রকৃত নাম সরস্বতশ 
দেবী । স্বামী রামশরণ কর্তাভজা দলের নেতা 
ছিলেন। আদ গুরু আউলচাঁদের মৃত্যুর পর রাম- 
শরণ দলের কর্তা হলে সরস্বতী দেবীও সাধন- 
ভজনে স্বামীর সঙ্গে থাকেন । ভভ্তরা তাঁকে “সতশমা, 
আখ্যা দেন। নদীয়া জেলার ঘোষপাড়া পল্লশতে 
সতশমার িদ্ধপীঠ ও সমাধ-মান্দর অছে। দোল 
পার্ণমা 'তাথতে সেখানে এখনও সাতাঁদন-ব্যাপী 
মেলা বসে। 1৩] 

সতশশচম্দ্র আচার্য 'বিদ্যাভূষণ, মহামহোপাধ্যায় 
(৩০.৭,.১৮৭০ - ২৫.৪.১৯২০) নবদ্বীপ । পাতা- 

ম্বর বিদ্যাবাগশ। ফাঁরদপুর জেলার বাঁধূল 
খালকুলা গ্রামে জল্ম। মাইনর পরাঁক্ষায় নদীয়া 
1বভাগে বাত্তসহ সর্বোচ্চ স্থান আঁধকার করেন ও 
নবদ্বীপ হিন্দু স্কুলে ভার্ত হন। এখান থেকে 
বাত্তসমেত এন্ট্রা্স এবং কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে 
বি.এ. পরণক্ষায় বাঙলাদেশের মধ্যে প্রথম স্থান 
আধকার করে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। ১৮৯৩ খ, 
সংস্কৃত কলেজ থেকে সংস্কৃতে এম.এ পাশ করেন। 
এরপর ব্যাকরণ, দর্শন, স্মৃতি ও বেদাদ পড়েন। 
এছাড়াও “নবদ্বীপ 'বিদস্ধ জননশ সভা'র পরাক্ষায় 

প্রথম বিভাগে পাশ করে ১৮৯৩) শবদ্যাভূষণ 
উপাঁধ পান এবং কৃফনগর কলেজে সংস্কৃতের প্রধান 
অধ্যাপক, হন। বাংলা, ইংরেজশী ও সংস্কৃতে তাঁর 
অসাধারণ পাসশ্ডিত্য ছিল। পাল ভাষার চর্চা এবং 

; &৩৩ ] সতাঁশচন্দ্র গৃহঠাকুরতা 

বৌদ্ধশাস্তও অধ্যয়ন করেন। সরকার কর্তৃক 
1304011576৯ ১০০।৪%'র সহযোগশ সম্পাদক 

নিষুস্ত হন। এই পদে ২২ বছর আঁধাম্ঠত ছিলেন 
এবং এই সময় পালি ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করেন। 
১৮৯৭ খু. সরকার কর্তৃক সহকারণ +তব্বতয় 
অননবাদকের পদে ননিযু্ত হয়ে রায়বাহাদূর শরচ্ন্দ্ 
দাসের সঙ্গে তিব্বতীয় বৌদ্ধ ও সংস্কৃত অভিধান 
প্রণয়নের ভার নেন। ১৯০০ খশ. কলিকাতা সংস্কৃত 
কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিষুস্ত হন। ১৯০১ 
খু, ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম পাল ভাষায় এম.এ. 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন। 
১৯০২ খী. মার্চ মাসে বদলশ হয়ে কাঁলকাতা 
প্রোসডেন্পী কলেজের অধ্যাপক হন। এইসময়ে 
ফরাসী ও জার্মান ভাষা শেখেন। ১৯০৬ খস, 
'মহামহোপাধ্যায়' ও ১৯০৯ খল, 110915 4৯৪৩ 
৯০1)০০1] ০0£ 11)0191) ].9810' নামে প্রবন্ধ লিখে 

পৃপ-এইচ.ডি,, ১৯১৩ খু, পসম্ধান্ত মহাবোঁধ' 
এবং বোদ্ধ-সাহত্যে পাণ্ডিত্যের জন্য শন্লাপটক 
বাগশবর উপাঁধ পান। 'তানিই কাঁলকাতা 'বিশব- 
বিদ্যালয়ের প্রথম ডক্টরেট । কাঁলকাতা বুদ্ধিষ্ট 
টেক্সট সোসাইটির সহ-সম্পাদক, সংস্কৃত বোডের 
সম্পাদক, মহাবোধি সোসাইটির কার্ধানর্বাহক 
সাঁমাতির সভ্য, লন্ডন রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাই'ট, 
বেঙ্গল এাঁশয়াটক সোসাইটি প্রভীতির সদস্য 
এবং আরও বহ প্রাতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত 'ছিলেন। 
তাঁর রাচত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : “আত্মতত্বপ্রকাশ”, 
“পালি ব্যাকরণ", ন্যায়দর্শনের ইংরেজ অনুবাদ, 
'বৃদ্ধদেব', “এ হিস্ট্রি অফ হীণ্ডয়ান লাঁজক' প্রভাতি। 
[&,২০,২৫,২৬,১৩০] 

সতীশচন্দ্র গচহঠাকুরতা (১৮৮৮ - জুলাই 
১৯৬০) বাঁরশাল। সমপ্রীসদ্ধ গ্রল্থাগার-বজ্ঞানী। 
জাতশয় শিক্ষা পরিষদ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। 
স্বদেশসেবী ও জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনে উৎসাহী 
নেতৃবর্গের আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত 'ছিলেন। 
অসহযোগ আন্দোলনকালে শিক্ষকতা বান্ত ত্যাগ 
করে দেশসেবায় আত্মীনয়োগ করেন। কিছুকাল 
দ্বারভাগ্গার স্টেট লাইব্রেরীর গ্রল্থাধ্ক্ষ 'ছিলেন। 
[বহার শবদ্যাপধঠ এবং কাশপ 'বদ্যাপীঠের সঙ্গে 
তাঁর সংযোগ ছিল। সংস্কৃত, বাংলা ও "হিন্দী 
ভাষায় ব্যৎপন্ন ছিলেন। শান্তিনিকেতনের কলা- 

ভবনের সংগ্রহ-সচিবরূপে কিছুকাল কাজ করেন। 
[বদ্যাচ্চ এবং গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের অনুশশলন তাঁর 
জীবনের ব্লতস্বরূপ িল। তাঁর মতে ডিউইর 
দশামক শ্রেণী বিভাগ (036০17091 01989190800) 

পদ্ধাত আমাদের ভারতীয় সাহিত্য ও শাস্যগ্রন্থ- 
গুলির পক্ষে উপযুক্ত নয়। ডিসেম্বর ১৯২৮ খা. 



সতশীশচন্দ্র ঘোষ 

কলিকাতায় অনুষ্ঠিত নাখল ভারত গ্রন্থাগার 
পারষদের সম্মেলনে প্রাচ্য দেশগুলির উপযোগী 
বর্গশকরণ-পদ্ধাত প্রণয়নের উদ্দেশ্যে যে বিশেষ 
সাত গঠন করা হয় তাতে ড. রওগনাথন, প্রভাত- 
কুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে তিনিও সদস্য 
বনর্বাঁচত হন। ড. রঙ্গনাথন এবং 'তাঁন ব্যান্তগত- 

ভাবে নিজ নিজ গবেষণা পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। 
তাঁর রচিত “প্রাচ্য বর্গীকরণ পদ্ধাত”, ১৯৩২ খ্ী. 
এবং রঞ্গনাথনের লেখা “কোলন ক্লাসাঁফকেশন,' 
১৯৩৩ খী. প্রকাশিত হয় । “পুস্তকের জাত বিচার, 
তাঁর লেখা একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ। [১৪৯] 

সতশশচন্দ্র ঘোষ (১৮৮০ ?- ২৫.১০.১৯২৯) 
চট্টগ্রাম । বহু পাঁরশ্রম, অনুসন্ধান ও গবেষণার 
মাধামে তান “চাকমাজাতি' গ্রন্থ রচনা করেন। 
বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষদ গ্রন্থাঁট প্রকাশ করে তাঁকে 
পারষদের সহায়ক সদস্যের পদ প্রদান করে। 
মৌলিক গবেষণার জন্য এই গ্রল্থাট রয়্যাল এঁশিয়াঁটক 
সোসাইটি অফ গ্রেট বৃটেন আ্যান্ড আয়ালযান্ডের 
মুখপন্নে বিস্ততভাবে সমালোচিত হয়। বখ্গীয় 
প্রাদেশিক আভিধান সঙ্কলনের জন্য তান বাঙলার 
বিভিন্ন স্থানের প্রায় ৬ হাজার আণুলিক শব্দ 
সংগ্রহ করেছিলেন। কাঁলকাতার পাঁন্ডতসভা তাঁকে 
প্রত্রতত্বারাধ” উপাধি দেন। রয়্যাল এশিয়াটিক 
সোসাইট, আমোরকান সোসাইটি অফ আর্টস ও 
বার্লিন বিশবাবিদ্যালয়ের বৈদেশিক সহায়ক সদস্য 
ছলেন। রাঁচিত অপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : “চট্টগ্রামের 
বিবরণণ”। এছাড়া কয়েকটি স্কুলপাঠ্য পুস্তকও 'তাঁন 
রচনা করোছলেন। 1৫] 

সতশশচন্দ্র চক্তবত্শী (১৮১৯১ - ১৪.১০.১৯৬৮) 
রাড়ীল--খুলনা। ছত্রনাথ। ১৯৯০ খডী, গ্রামের 
স্কুল থেকে প্রবৌশকা, দৌলতপুর কলেজ থেকে 
আই.এ. (১৯১২) ও বি.এ. পাশ করে ১৯১৪ 
খু, কাঁলকাতায় এম.এ. পড়তে আসেন। প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের সময় বিপ্লবী অভ্যুঙ্থানের সঙ্গে যুক্ত 
হন এবং কখনও মৌদনীপুর, কখনও বাঁকুড়ায় 
সংগঠনের কাজ করেন। ৯.৯.১৯১৫ খুশি, বালে- 
শবরের যুদ্ধে বাঘা ষতীনের মৃত্যুর পর ইন্দো- 
জার্মান ষড়যন্দের যে কয়জন বিপ্লবী নেতা আত্ম- 
গোপন করেন, তান তাঁদের অন্যতম এসময়ে 
একবার প্ীলস-বেস্টনী ভেদ করতে অপারগ হয়ে 
তান আত্মসমর্পণ না করে পটাসিয়াম সায়নাইড 
খান। মৃত্যু না হলেও তাতে তাঁর বাঁলষ্ঠ স্বাস্থ্য 
ভেঙ্ো পড়ে। বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করে 
কাটান। ১৯২৪ খু, ৩ আইনে বন্দী হন এবং 
১৯২৮ খ্যী. ব্রদ্ষের জেল থেকে মুক্তি পান। পরে 
কংগ্রেস সংগঠনে উদ্যোগী হন এবং সৃভাষচন্দ্রকে 

[ ৫৩৪ ] সতশশচন্দ্র চদ্বোপাধ্যায় 

নেতৃপদে বসাতে সহায়তা করেন। ১৯৩০ খর, 
আইন অমান্য আন্দোলনের আগেই 'তাঁন সারা 
ভারতে একটি গুস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈবঃ 
করোছলেন। আইন অমান্য আন্দোলনের সময 
জাতীয় কংগ্রেস বে-আইনী ঘোঁষত হলেও এই 
ব্যবস্থায় নেতাদের 'নদেশি-প্রেরণ সম্ভব হয়েছিল৷ 
১৯১৪৭ খু. দেশাঁবভাগের পর তান পাশ্চমব্জে 
চলে আসেন। দাঁরদ্র উদ্বাস্তুরূপে অজ্ঞাত অবস্থায় 
এই 'বগ্লবীর মৃত্যু হয়। [১৬] 

সতাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৬.৩,১৮৭৩ - ২২৬, 
১৯৩৮) বাহেরক- ঢাকা । স্বগ্রামের বিদ্যালয় থেকে 

কলেজে ভার্ত হন। এখান থেকে অনার্স সহ বি.এ. 
এবং প্রোসডেল্পী কলেজ থেকে গাঁণতে এম.এ. 
পাশ করে ডাফ কলেজে ও টাঙ্গাইল কলেজে 
অধ্যাপনা করেন। ১৯০১ খু, ব্জমোহন কলেজে 
(বারশাল) যোগ দেন। এখানে মহাত্মা আশ্বনী- 
কুমারের সংস্পর্শে এসে মানবসেবায় উদ্বুদ্ধ হন। 
অশ্বিনীকুমার-প্রাতিষ্ঠত 'বারশাল স্বদেশ বান্ধব 
সামাতি'র সম্পাদকর্পে তাকে একাঁট বিরাট প্রাত- 
মানে পরিণত করেন। সারা জেলায় এর ১৫৯টি 
শাখা 'বস্তত হয়। ১৯০৬ খুশি. বারশালে প্রাদোৌশক 
রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সংগঠনে তাঁর উল্লেখযোগ্য 
ভূমিকা ছিল। এবছর বাঁরশালে দর্ীভক্ষের সময় 
এই প্রাতিষ্ঠান অভূতপূর্ব সেবাকাজ করে যে বিপুল 

প্রেরণা ও সতাঁশচন্দ্রের সংগঠন-প্রাতিভা । আঁশবনশ- 
কুমার তাঁর দুই সহকারী সতীশচন্দ্র ও ছোট 
সতদশকে নিয়ে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনে 
বারশালে এক বিপুল আলোড়ন তুলেছিলেন। 
পরবর্তী জশবনে ছোট সতশশ (স্বামী প্রজ্ছানানন্দ 

সরস্বতী) বিপ্লবী নেতার্পে খ্যাতিমান হন। 
১৯০৮ খতী. 'ব্রাটশ সরকার জাতীয় আন্দোলন- 
রোধে ১৮১৮ খঃশম্টাব্দের ৩নং রেগুলেশন-আইনে 

সবপ্রথম 'বিনাশবচারে যে ৯ জনকে বন্দী করে, 
সতশচন্দ্র তাঁদের অন্যতম । ফেব্রুয়ারী ১৯১০ খু, 
মান্তলাভের পর ব্রজমোহন কলেজে যোগ দলেও 
সরকারী চাপে তাঁকে অপর ৬ জনের সঙ্গে এ 
প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করতে হয়। তারপর কাঁলকাতায় 
সরেন্দ্রনাথের আহবানে প্রথমে 'রপন কলেজে ও 
পরে 'সাঁটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯২৪ খা, 
ব্জমোহন কলেজের অধ্যক্ষরূপে ফিরে আসেন এবং 
আমত্যু এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯১১ খর. 
তিনি ব্রাহ্গধর্ম গ্রহণ করেন। পরে বৈফব দর্শনে 
বিশ্বাসণ হন। প্রধানত শিক্ষান্রতী হলেও জাতীয় 
আন্দোলনে প্রয়োজন হলেই যোগ দিয়েছেন । স্বাস্থ্য- 



সতশশচগ্দ্র চৌধুরণী 

ভঙ্গের কারণে তান রাঁচিতে যান। সেখানেই তাঁর 
মৃত্যু হয়। [৬,১২৪] 

সতশশচন্দ্র চৌধুরশ। সাকপুরা- টট্টগ্রাম | চট্ট- 
গ্রামের বিপ্লবী দলের সভ্য ছিলেন । চট্টগ্রাম অস্তাগার 
আক্মণের ফেরারী আসামী দশীপ্তমেধাকে আশ্রয় 
পদবার আঁভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। 
অন্তরাণ থাকা কালে আত্মহত্যা করেন। 1৪২] 

সতীশচন্দ্রু দে (১৮১৪ 2-১৩.৭.১৯৭২)। 
কলিকাতা প্রোসডেন্সী কলেজে নেতাজী সূভাষ- 
চন্দ্রের সঙ্গে অধ্যাপক ওটেনকে প্রহারের ব্যাপারে 
জাঁড়ত থাকায় কলেজ থেকে বাহি্কৃত হন। গুপ্ত 
বিপ্লবশী সংস্থা “আত্মোল্নাত সামাতি'র সদস্যরূপে 
রডা পিস্তল মামলার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । বৈপ্লাঁবক 
কার্যকলাপের জন্য দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগ করেন। 

বেঙ্গল ইলেকট্রুক ল্যাম্প ওয়াকর্স্, বেঙ্গল বোঁল্টং 
ওয়াক্কস্ এবং সূর্য ইঞ্জনীয়ারং দিঃ-এর ম্যানোজং 
ডাইরেক্টর, ইলেক্ীট্রক্যাল কন্ট্রানর্স আসোসয়ে- 
শনের প্রথম ভারতীয় প্রোসডেন্ট ও বে্গল ন্যাশনাল 
ইণ্ডাস্ট্রজ প্রভাঁতির সদস্য 'ছিলেন। 1১৬] 

সতশচম্দ্র দেব (১৮৬৪ -১৯৪১) লাউটা-_ 
শ্রীহট্র। সুবিদকশোর। ১৮৯৭ খু. বি.এল. পাশ 
করে করিমগঞ্জ আদালতে আইন ব্যবসায় শুরু 
করেন। অজ্পকালের মধ্যেই সরকারী উকিল হন 
এবং 'রায়সাহেব' উপাঁধ পান। সংস্কৃতজ্ঞ সতশশ- 
চন্দ্রের িধবা-ীববাহ, জাঁতিভেদ প্রথা এবং জল- 
অচল তফাঁশলী 'হল্দুদের সম্বন্ধে প্রগাতিশীল 
দৃম্টিভঙগশ 'ছিল। প্রথমে পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষপাতণ 
থাকলেও অসহযোগ আন্দোলনের পর তিনি সরকারণ 

চাকার ও উপাঁধ ত্যাগ করে স্বদেশী আন্দোলনের 
সমর্থক হন। ১৯৯২০ - ৩০ খী, কারমগঞ্জের আতি- 

শয় জনীপ্রয় নেতা ও ১৯২১-৪১ খত, পর্যন্ত 
কংগ্রেসের সদস্য 'ছিলেন। তান সুরমা উপত্যকার 
নেতৃস্থানীয়রূপে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ 
দান করেন। ১৯২৩ খু. শ্রীহট্র জেলা কংগ্রেসের 
সভাপাঁত হন। কাঁরমগঞ্জ লোক্যাল বোেরি ভাইস- 
চেয়ারম্যান ও হাইস্কুলের সভাপাঁতি 'ছলেন। 
'জনশ্ন্ত' সাপ্তাঁহক পান্রকার অন্যতম প্রবর্তক 
এবং 'কছাদন তার সম্পাদক 'ছিলেন। কাঁরমগঞ্জ 

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে জাম দান করেছিলেন। 

[১২৪] 

সভশখশচন্দ্র পাকড়াশশ (১৮৯৩ - ৩০.১২. 
১৯৭৩) মাধবাদ-াকা। জগদশীশচন্দ্র। ঢাকার 

সাঁটরপাড়া হাই স্কুল থেকে ১৯১১ খী- ম্যাঁট্রক 
পাশ করেন। ছান্রাবস্থায় ভ্রিলোক্যনাথ চক্রবতীর 
সংস্পর্শে এসে ১৯০৮ খত, মানত ১৪ বছর বয়সে 
গুপ্ত বস্লবীদল অনুশখলন সাঁমাততে যোগ দেন। 

[ &৩৫& ] সতাশচম্দ্র ভষ্টাচা 

১৯১১ খনী. অস্ত আইনে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ 
করেন। ১৯১৭ খ্ী. ঢাকায় পুলিস দমন-নপাতি 
প্রবল হলে নিন বাগচশ ও কয়েকজন সহকমণ 
সহ তান গৌহাটিতে সাঁমাতর কেন্দ্রে পায়ে 
যান এবং সেখান থেকেই তাঁরা সারা বাঙলাদেশে 
ংগঠন পাঁরচালনা করতে থাকেন। এ সময়ে একবার 

পুলিস তাঁদের গোপন আস্তানা ঘিরে ফেললে 
তাঁরা ৭ জন নিকটবর্তী পাহাড়ে পালিয়ে যান 

এবং রিভলবার ও 'ীপস্তল নিয়ে প্লসের সঙ্গে 
যুদ্ধ করেন। এ যুদ্ধে ৫ জন ?বস্লবা ধরা পড়েন। 
[তান ও নাঁলনী বাগচশ সকলের অলক্ষো সয়ে পড়েন 
এবং হেটে কাঁলকাতায় আসেন। ১৯২৯ খুগ, 
মেছুয়াবাজার বোমা মামলায় গ্রেপ্তার হন। ১৯৯৩৩ 
খু, থেকে ৬ বছর আন্দামান জেলে আটক থাকেন? 
এই সময়ে 'তাঁন কামউীনস্ট দর্শনে গব*বাসী হন 
এবং কারামুন্তির পর ১৯৩৮ খু, ভারতের কাঁমউ- 

নিস্ট পার্টতে ষোগ দেন। ১৯৬৪ খুশী. কামউীনস্ট 
পার্ট বিভন্ত হলে তিনি মার্সবাদী কমিউানস্ট 
দলের সঙ্জো থাকেন এবং পাঁর্টর রাজ্য কাঁমাঁটর 

সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর সংগ্রামী জীবনের মাধ্যে 
৩২ বছর কারাবাসে কেটেছে । ১১ বছর আত্ম- 

গোপন করে ছিলেন। তাঁর লেখা 'আগ্নিষযুগের 
কথা' গ্রন্থাট বশেষ সমাদৃত হয়েছে। তাছাড়া 
কবাধীনতা' এবং 'অনুশীলন' পাত্রকায় তাঁর বহু 
রচনা ছাঁড়য়ে আছে। 'বাঙলাদেশ শহীদ প্রপাতি 
সামাত'র সভাপাঁতি ছিলেন। [১৬.৫৪,১২৪] 

সতশশচম্দ্র ভট্টাচার্য (২০.৮.১৮৯৪ - ২৭২, 
১৯৭৪) রাজপুর- চব্বিশ পরগনা । উপেন্দ্রনাথ । 
ধবাশঘ্ট ইগ্জনীয়ার ও শিক্ষাবদ:। ১৯১৯ খা. 
1রপন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ৯৯১৩ খু, আই.এস-সি, 
১৯১৫ খপ, অঙ্কে অনার্স সহ বি.এস-ীস. এবং 
১৯১৯ খুখ, মিশ্র গণিতে এম.এসশীস. পাশ কবে 

বেঙ্গল টেকাঁনক্যাল ইন:স্টাটউট-এ ভার্তি হন। 

সেখানে মেকানক্যাল ও ইলেকাীট্রক্যাল হীঞ্জনীয়ারং- 

এর শেষ পরীক্ষায় উভয় বিষয়েই প্রথম স্থান 

আধকার করেন। সাঁট আ্যান্ড '্গিল:ডস অব লন্ডন 

ইন্স্টাটউট-পরিচালিত ১ম গ্রেড মেকানিক্যাল 

ই্ৃঞ্জনশয়ারং পরণক্ষাতেও প্রথম স্থান আঁধকার 

করেন। পরে বার্লিন ইঞ্জনীয়ারিং 'বশ্বাবদ্যালয়ে 

ণশক্ষা গ্রহণ করে ১৯২৬ খা, স্নাতক হন ও 

১৯২৮ খুপ. মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারং-এ ডন্ীরেট 
উপাঁধ লাভ করেন। ১৯২৮ খটী. দেশে ফিরে 

ন্যাশনাল কা্টীন্সল অফ এড়কেশন-এ অধ্যাপনা 

শুরু করেন। ১৯৩৮-১৯৫৮ খু. পর্যন্ত তিনি 

মেকানিক্যাল হইঞ্জনীয়ারিং বিভাগের অধ্যক্ষ এবং 

পরে 'দি ফ্যাকাল্টি অফ হী্জনীয়ারং আযাণ্ড টেকৃন- 



গতাশচদ্দ্র মাইতি 

লাঁজর ডন হয়োছিলেন। ১৯৬৭ খুশী. অজ্প 'কছ- 
দনের জন্য তান যাদবপুর বিশ্বাঁবদ্যালয়ের চ্যান্সে- 
লরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এঁ বিশ্বাবদ্যালয় 
তাঁকে এঁমারিটাস প্রফেসরের সম্মান দেয়। [১০৬] 

সতশশচন্দ্র মাইীতি (?- ১১.১১.১৯৪২) কোটা 
_প্5রূলিয়া। কেদারনাথ। 'ভারত-ছাড়"' আন্দোলনে 
পুরুঁলয়ায় প্ালসের গুঁলতে আহত হয়ে এ 
নই মারা যান। 1৪২] 

সতণশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (৫.৬.১৮৬৫ - ১৮.৪, 
১৯৪৮) বাণপুর-হুগলশী। কৃষফনাথ। সাউথ 
সুবারবন স্কুল থেকে ১৮৭৯ খী, এন্ট্রা্ম এবং 
১৮৮৬ খু. ইংরেজীতে এম.এ. পাশ করে িক্ষকতা 
শদয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে আইন পাশ 
করে কাঁলকাতা হাইকোর্টের উকিল হন। ১৮৯৫ 
খু. তান 'ভাগবত চতুষ্পাঠী, প্রাতষ্ঠা করেন-- 
তবে তা বেশ দন চালাতে পারেন নি। ১৮৯৭ 
খু. “ডন' পান্রকার সম্পাদকরূপে তান ১৯১৩ 
খী, পর্যন্ত যুবক ও ছাত্রদের মধ্যে জাতীয়তা- 
বাদ প্রচার করেন। ভারতীয় বিশ্বাবদ্যালয় 
কমিশনের রিপোর্টের প্রাতিবাদে গঠিত ডন সোসা- 
ইাঁটর (১৯০২) তান সম্পাদক 'ছলেন। “বন্দে- 
মাতরম্” দৈনিক পান্রকার সঙ্গেও তার যোগ 'ছিল। 
১৯০৬ খুব. জাতীয় শিক্ষা পাঁরষদ গাঠিত হলে 
[তিনি তার প্রথম তত্তাবধায়ক হন। তাঁর পধর- 
চালনাধীনে বাঙলাদেশে অসংখ্য জাতীয় বিদ্যালয় 
প্রাতম্ঠিত হয়। শ্ত্রীঅরাঁবন্দ তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, 
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পর তান কলেজের অধ্যক্ষ হন (১৯০৭ -০৮)। 
১৯১৪ খত. থেকে শেষ-জীবন তান কাশশতে 

কাটান। ১৯২২ খু, আহংস আন্দোলন পাঁর- 
চালনায় গাম্ধীজন গ্রেপ্তার হলে 'তাঁন সবরমতশীতে 
গিয়ে ছাীদন “০128 [12019 পাল্রকা প্রকাশনে 
সাহায্য করোছলেন। আহংস সংগ্রামের মাধ্যমে 
স্বরাজ আসবে-_এ তানি বশবাস করতেন । কাশশতে 
মৃত্যু। [৩,৫,১২৪7 

সতশশচন্দ্র রাক্ন ১(১.৭.১২৭৩ - ৫&.২,.১৩৩৮ 
ব.) ধামগড়-ঢাকা। জামদারবংশে জল্ম। কাঁলকাতা 
সংস্কৃত কলেজ থেকে প্রথম স্থান আঁধকার করে 
এম.এ. পাশ করবার পর ঢাকা জগন্নাথ কলেজে 
অধ্যাপনা করেন। পরে অধ্যাপনা ত্যাগ করে সাহত্য- 
সাধনায় ভরত হন। ১০ট গ্রল্ঘ ও প্রায় ৪০91ট 
পাবেষণামজলক প্রবন্ধের তিনি রচক়িতা। এরমধ্যে 
৬/৭ট প্রবন্ধ 'ৃহল্দীতে রাঁচত। তাঁর সম্পাঁদত 
'দকঙ্পতর,, গ্রম্থ তাঁকে অমর করে রাখবে। তাঁর 

[ &৩৬ ] সত্যাকজ্কর গোস্বাম 

'অপ্রকাঁশত পদরত্াবলণ' গ্রন্থাঁটও প্রাচীন নগ 
সাহত্যের একটি প্রামাণ্য গ্রল্থ। ঢাকা বিশ্বাবদ্যাল এ 
অনুরোধে তিনি ভবানন্দ-রাঁচিত “হারবংশ" নাম ও 
প্রাচীন কাব্য সম্পাদনা করেন। সম্পাঁদত অন্যান্য 
গ্রল্থ : “নায়কা ররমালা, ও গগোপালচাঁরতম:'। 
বঙ্গীয় সাহত্য পারষদের সহ-সভাপাঁত 'ছিলেন। 
সগ্গীতশাস্তেও 'তাঁন পারদর্শী 'ছলেন। মৃদঞ্গা ও 
তবলা-বাদক 'হসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। [৩, 
&,২৬] 

সতাশচন্দ্র রায়২ (১৮৮২-১৯০৪)। আদ 
নবাস উঁজরপুর-_বাঁরশাল। ব.এ. পড়ার সময় 
রবান্দ্রনাথের সাল্ধ্য লাভ করেন এবং পড়া শেষ 
হবার আগেই শাঁন্তানকেতন ব্রহ্গাবদ্যালয়ে অধ্যা- 
পনার কাজে যোগদান করেন। সাহত্য-রাঁসক সতশশ- 
চন্দ্র গদ্য ও পদ্য রচনায় তাঁর অপূর্ব প্রাতিভার 
পাঁরচয় রেখে গেছেন। দ্বজেন্দ্রনাথের '্বগন প্রয়াণ, 
এর এবং কাঁবগুরুর কক্ষাণকা'র ওপর তান যে 
নিবন্ধ িখোছিলেন সমালোচনা-সাহত্যে তা বিশেষ 
তাৎপর্ষপূর্ণ। তাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উীন্ত : 
“সতাঁশ বঙ্গসাহিত্যে ষে প্রদপাঁট জবালাইয়া যাইতে 
পারল না তাহা জবাললে 'নাভিত না" । তাঁর মৃত্যুর 
পর আজতকুমার চক্রবতশির সম্পাদনায় তাঁর রাঁচিত 
গদ্য ও পদ্য সংগ্রহ ১৯৯১২ খু. "পতাঁশচন্দ্রের রচনা- 
বলন' নামে প্রকাশিত হয়। [৩] 

. সতাীশচন্দ্র রাক়চৌধুরশী (৯.৮,.১৮৮১ - &.৮, 
১৯৫১) ফঁরদপুর। অসহযোগ ও আইন অমান্য 
আন্দোলনে যোগ দয়ে কারারুদ্ধ হন। জেলার 
সকল সংগঠনমূলক কাজের সঙ্গে বরাবর য্ত 
ছিলেন। [১০] 

সতাশচন্দ্র সর্দার (১৯০২ - ১৯.৬.১৯৩২) 
চন্দরঘাট-_নদীয়া। ব্রজরাজ। আইন অমান্য আন্দো- 
লনে তেহাট্রা পাঁলস স্টেশনে তৈরঙ্গা পতাকা 
উত্তোলন-কালে প্যীলসের গুঁলতে আহত হয়ে এ 
দনই মারা যান। [৪২] 
সতীশচন্দ্র সাঁতরা (2 - এীপ্রল ১৯৩৩) জাক-রণ 

- হুগলী । আইন অমান্য আন্দোলন-কালে পুলিসের 
নর্মম প্রহারে মারা যান। [৪২] 

সতাশচন্দ্র সিংহ ০১৮৯৪ 2-১৯৬৫)। বাঙ্গ- 
চন্রের মাধ্যমে এক সময়ে তিনি দেশে আলোড়ন 
সঁষ্ট করোছলেন। আযকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের 
সচিব এবং ভারতশয় শিজ্প-মহাবদ্যালয়ের অধ্যক্ষ 
ছলেন। তাঁর আঁঞ্কত ছবিগুলি “মাসিক বসুমতণ' 
পান্রকায় নিয়ামত প্রকাশিত হত। প্রদেশ কংগ্রেস- 
কর্তৃক 'তান সংবার্ধত হন। [5] 

সত্যাকৎ্কর গোস্বা্সী (১৮৯১ - ১৯.২.১৯৬০) 
কোল্দাগোবিন্দপুর--বর্ধমান। দোলগোবিন্ৰ। সন্ন্যাস- 
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জশবনের নাম স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী । তাঁর 
উধ্হযতন ১০ম পুরুষ ঘনশ্যাম গোস্বামী বৈফব 
ও শান্ত সাধনার সমন্বয় সাধন করেন। তাই ঘন- 

শ্যামের শ্ীপাট সম্বন্ধে প্রচলিত ছিল-_'নাড়াও 
নারে পাঠাও কাটে, দেখে এলাম কোন্দার পাটে"। 
সত্যাঁকঙ্কর 'পতার 'নকট ব্যাকরণ ও উখরায় কুঞ্জ- 
1বহারশী চতুষ্পাঠীতে পাডত আশুতোষ স্মৃতি 
তপর্থের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। ১৯১১৯ খ্ী, 
মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজ থেকে কাব্যতঈর্থ পরাক্ষায় 
প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান আঁধকার করে দীরঘঘীদন 
দবাভন্ন বিদ্যালয়ে সংস্কৃতের প্রধান শিক্ষক 'হসাবে 
কাজ করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে তান 'বলাতশ 
দ্ুব্য ও মাদক দ্রব্য বর্জনের এবং সূতা কাটা ও 
জাতশয় 'শক্ষা-প্রচারে উৎসাহশ 'ছলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ 
কশীর্ত শ্রীশ্রীচৈতন্চরিতামৃত গ্রন্থের সংস্কৃতান্- 
বাদ। সমগ্র গ্রল্থখান মুদ্রুত করে ইউরোপ ও 
আমোঁরকায় যেখানে যেখানে সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা 
আছে সে-সব স্থানে বিতরণ করেন। “তরণী বিদায়? 
তাঁর রচিত সংস্কৃত গশীতি-কাব্য। পাঁরণত বয়সে 
তান মাতাজী সন্ন্যাঁসনণ শ্রীন্রীজ্ঞানানন্দ সরস্বতীর 
দনকট যোগ দীক্ষা এবং সন্ত্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেন। 
শ্রীশ্রীভাস্করানন্দ সরস্বতশর জীবনী নামে তিনি 
বাংলা ভাষায় একটি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ রচনা করে- 

দছলেন। [১৪৯] 
সত্যাকিণ্কর সাহানা, ধবদ্যাঁবনোদ, রায়বাহাদ;র 

(৫.৫,১৮৭৪ - ৭.১০,১৯৬০) শাঁড়পুদ্কারণী- 
বাকুড়া। ১৮৯১ খী, বর্ধমান থেকে এপ্ট্রান্স, ও 
১৮৯৪ খী. এফ.এ. পাশ করে প্রোসডেন্সী কলেজে 

ভার্ত হন। পরে ১৮৯৮ খ্ী, জেনারেল আসেম্- 
বশজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। বাল্যকাল থেকেই 

সাহত্যপাঠে অনুরাগ ছিল। বাংলা ও সংস্কৃত 
কাব্যাদ অধ্যয়ন করে ব্যৎপান্ত অর্জন করেন। 

অশ্বারোহণ এবং ?শিকারেও উৎসাহ 'ছিল। পিতা 
ও 'পতৃব্যের ৩০ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুর ফলে আত্মীয় 
কর্মচারীদের দ্বারা বহু মামলায় তিনি জাঁড়ত হয়ে 

পড়েন। মামলার তাঁদবরে তাঁর ৫ বছর কাটে। 

রেললাইন ইত্যাদর সৃবিধা হওয়ায় ১৯১৭ খু. 

তান বাঁকুড়ায় বাস করতে থাকেন। নানা জনাহতকর 
প্রাতজ্ঞানে যোগ দেন। সমাজসেবার সঙ্গে সঙ্গে 

তান বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথম চাউলের কল-- 

'জ্ীধর রাইস মিল, প্রতিষ্ঠা করেন। বাঁকুড়া শহরে 

নিজ গৃহসংলগ্ন ৮০/৯০ বিঘা অনূর্বর কাঁকরময় 
ভূমিতে কৃপ ও পূক্কারণণ খনন করে নানাজাতায় 

ফুল ও সবাঁজ বাগান করেন এবং বাঁকুড়া-রাগীগঞ্জ 

রাস্তার ধারে কয়েক শত বিঘা জঞ্গল ক্রয় করে 
সেখানে একাঁটি আদর্শ কৃষিশালা খোলেন। বাঁকুড়া 

[ &৩৭থ ] সতাচরণ শাল্মশ 

ওয়েশীলয়ান কলেজ; 'মিউনাসপ্যালাট ও জেলা 
স্কুলের গভার্নং বাঁডর সদসা, কো-অপারোটিভ ইউ- 
'নিয়নের ডিরেক্র, সাব-জেলের পাঁরদর্শক, অনারার 
ম্যাঁজস্ট্রেট এবং 'বষ্ণুপুর থেকে 'ন্বাচিত বজ্গীয় 
ব্যবস্থা পারিষদের সদস্য ছিলেন। শহতবাদশ', 
“সঞ্জশবনী', 'সাহিত্য', “প্রবাসন', ভারতবর্ষ ও 

'“বসূমতী, পাত্রকায় তাঁর বহু কাঁবতা প্রকাশিত 
হয়। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রল্থ : চন্ডীদাস প্রসঙ্গ", 

'শকুন্তলা প্রসঙ্গ", 'মহাভারতে অনৃশীলনতত্ত' 
প্রভৃতি। 1৮২] 

সত্য গ্প্ত (£- ৯.৮.১৯৬৯)। কথা-সাহাত্যক 
ও বাংলা ভাষার খ্যাতনামা পারশ্রমী অনুবাদক । 
গৃতাঁন এককালে 'পাঁরিচয়' পাঁন্রকার কর্মীধ্যক্ষ লেন 
কিছুকাল 'নন্দন' পান্রকা সম্পাদনা করেন। ন্যাশ- 
নাল বুক এজেন্সীর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘকালের সম্পর্ক 
গছল। 1৩২7 

সত্য গুপ্ত, মেজর (১৮.৭.১৯০২- ১৯*১, 

১৯১৬৬) বেজগাঁও-টাকা। প্যারীমোহন। ১৯৯১৯ 

খুশ. ঢাকা কলোজয়েট স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে 

প্রবেশিকা পাশ করেন। অশ্বনী দত্তের নির্দেশে 

১৯২১ খু, আই.এ. পরণক্ষা দেন ন। এর আগেই 

[তান হেমচন্দ্র ঘোষের গ্্প্ত সাঁমাতির সভ্য ছলেন। 

১৯২৬ খপ. ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয় থেকে এম.এ. 

পাশ করেন। ১৯২৭ খর, গুপ্ত বিস্লবী দলের 

[নির্দেশে কমকেন্দ্র কাঁলকাতায় দ্থানান্তারত হয়। 

এখানেই সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর 

পরিচয় ঘটে। ১৯২৮ খু. কাঁলকাতা কংগ্রেসের 

ভলান্টিয়ার বাহনশর সংগঠনে তিনি সভাষচন্দ্রের 

প্রধান সহকারশ ছিলেন। এখান থেকে শহর হয় 

বাঙলার খ্যাত 'বেজ্গল ভলান্টয়ার্স বা 8৮ 

[িপ্লবশ দলের সূচনা । তানি দলের মেজর ীনর্বা- 

[চিত হন। ১৯৩০ খু, গ্রেপ্তার হয়ে পরে মণান্ত 

পান। ৮.১২.১৯৩০ খু, রাইটার্স বাজ্ডংসং 

আক্রমণের পর রাজবন্দী হন। ১৯৩১ -৩৮ খুশি, 

পর্যন্ত স্টেট 'প্রজনার-রূপে আলীপুর, বক্সা, 

গমনওয়ালশ (পাঞ্জাব) ও যারবেদা (পহনা) জেলে 

থাকেন। দহজলপ জেল থেকে মযন্তির পর নেতাজর 

একনিষ্ঠ সহকাররূপে তাঁর সমস্ত কাজের সংগা 

হন। ১৯৪১৯ -৪৬ খড়, পুনরায় রাজবন্দী হন। 

মা্তর পর চাঁব্বশ পরগনার বাগ গ্রামে সমাজ- 

সেবার কাজে আত্মানয়োগ করেন) 18৯৭] 

সভাচরণ শাস্রণ (১৮৬৬ - ১৯৩৫) দীক্ষণেশবর 

_ চব্বিশ পরগনা । স্বগ্রামে িছনীদন বাংলা ও 

ইংরেজশ অধ্যয়ন করে ১৫ বছর বয়সে কাশশর 

গিশদ্ধানন্দ সরস্বতণর কাছে 'শক্ষালাভ করেন এবং 

'শাস্তুশ' উপাধি পান। এ্রীতিহাঁসক তথ্যানদসম্ধানের 



সত্যচরণ পেন 

জন্য তিনি মহারাষ্ট্র, শ্যাম, জাভা, বাঁলদ্বীপ প্রভাতি 
বহু স্থান পরিভ্রমণ করেন। তাঁর রাঁচত ইতিহাসে 
প্রচলিত বহু এীতহাসিক গ্রন্থের ভ্রম-প্রমাদ দেখানো 
হয়েছে। রাঁচত গ্রন্থ : ছন্রপাঁত মহারাজ 'শিবাজীর 
জশবনচারত', বঙ্গের শেষ স্বাধীন 'হন্দু মহারাজ 
প্রতাপাদত্যের জশীবনচাঁরত”, “মহারাজ নন্দকুমার 
চরিত” 'ক্লাইভ চরিত', "ভারতে আঁলকসন্দর' প্রভীতি। 
ভিনিকিভনাবি হিল বারা তা উিভা 
ভাষাতেই বন্তৃতা দিতে পারতেন। [৫,২৫,২৬] 

সত্যচরণ সেন (2-১৯৩২?) হারপুর-- 
নদীয়া । 'তাঁন আয়ুর্বেদীয় চাকৎসাক্ষেত্লে এবং 
বঙ্গীয় সাহত্যমহলে সমান পাঁরাঁচিত 'ছিলেন। 
কবিরাজ যামনীভূষণ রায়ের অনুরোধে তান 
অষ্টাঙ্গা আয়ুর্বেদ 'বদ্যালয় স্থাপন ও পাঁরচালনায় 
প্রভূত সহায়তা করেছেন। পরে শ্যামাদাস বাচ- 
স্পাঁতর বৈদ্যশান্তপীঠের সৃপারিল্টেশ্ডেন্টরূপে কাজ 
করে এর প্রাতিষ্ঠানের ষথেস্ট উন্নাতসাধন করেন। 
শাল্তিপুর, রানাঘাট ও কাঁলকাতায় চিকিৎসা 
ব্যবসায় করতেন। তানি কয়েকাট আয়ুর্বেদীয় 
গচাকৎসা-গ্রন্থ, নাটক ও শীশশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনা 
করোছলেন। [৫] 

সত্যন্তত সামশ্রমণ (২৮.৫.১৮৪৬ - ১.৬.১৯১১) 
কালনা-ধান্রীগ্রাম_ বর্ধমান। িতা রামদাস চট্রো- 
পাধ্যায়ের কর্মস্থান পাটনায় জল্ম। প্রাসদ্ধ বোদক 
পাণ্ডত ও বেদ-প্রচারক। তান আট বছর বয়সে 
প্রান কালের আদর্শে গুরু গোঁড়স্বামীর অধীনে 
কাশশীর সরস্বতশ মঠে থেকে বেদ অধ্যয়ন শুরু 
করেন। ১৮৬৬ খশ. পাঠ শেষ হলে কয়েকজন 
ছান্র সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণে বের হন। কাশমীরসহ 
সমগ্র উত্তর-ভারত ভ্রমণকালে 'তাঁন বহু পাঁণ্ডত- 
মন্ডলশর সঙ্গে শাস্লালোচনা করেন। এই সময়ে 
বুন্দীরাজ তাঁর বেদ-পারঙ্গমতায় চমতকত হয়ে 
তাঁকে 'সামশ্রমী"' উপাধি দেন। তখন থেকে এই 
নামেই তান পাঁরাঁচিত হন ও প্রাতষ্ঠা লাভ করেন। 
কাশঈতে 'পতৃগৃহে ফিরে এসে 'তাঁন 'বনা পার- 
শ্রামকে ছান্র পড়াতেন। ১৮৬৮ খুশি. নবদ্বীপের 
প্রাসদ্ধ স্মার্ত পণ্ডিত ব্লজনাথ বিদ্যারত্বের পৌন্রশকে 
বিবাহ করেন। বৈদিক সাহত্যের প্রচারের উদ্দেশ্যে 
তান ৮ বছর কাল (১৮৬৭ - ১৮৭৪) কাশশ থেকে 
প্রত্কম্রনান্দনী' নামে সংস্কৃত ভাষায় একট সামায়ক 
পাল্লকা প্রকাশ করেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অনু- 
রোধে 'তাঁন পবাব্রওথেকা হীণ্ডিকা' গ্রল্থমালার জন্য 
সামবেদ-সংহতা সম্পাদনা করোছলেন। ভারতবর্ষে 
সামবেদ প্রথম প্রকাশের কৃতিত্ব তাঁরই প্রাপ্য । এছাড়া 
এ গ্রজ্থমালায় সায়ণভাষ্যসহ এঁতরেয় রাল্গণ ৫৪ 
খণ্ড), সায়শভাষাসহ শতপথ শ্রাক্গণ (২ খণ্ড) ও 

[ &৩৮ ] লত্যানমন্দ ?শুর 

যাস্কের নিরুস্ত 08 খণ্ড) সম্পাদনা করেন। ১৮৭ 
খীম্টাব্দের পর তান সপারবারে কাঁলকাতায় এসে 
বাস করতে থাকেন। এখানে বেদপ্রচারের উদ্দেশে; 
একাঁট মযদ্রান্দ কেনেন। শবারিওথেকা ইন্ডিকা' 
গ্রল্থমালায় সম্পাঁদত গ্রন্থগুঁলি ছাড়া তাঁর সম্পাঁদত 
ও অনূদিত সমস্ত গ্রম্থই নিজের তত্তাবধানে 
এই মুদ্রাষন্মে মুদ্রত হয়ে প্রচারিত হয়। তান 
নাজ গৃহে অনেক ছান্রকে অন্দান করে বেদশিক্ষা 
দিতেন। ১৮৮৯-১৯০৫ খ্ী, পর্যন্তি তান 
প্রত্বকম্রনান্দনী*র অনুরূপ “উষা” নামে একটি সাম- 
1য়ক পান্রকা প্রকাশ করেছিলেন। একা প্রবন্ধে তান 
প্রমাণ করেন_ বৈদিক মতে বাল্যাববাহ গাঁহত। 
অপর এক প্রবন্ধে তান স্্জাতির বেদপাঠের 
আঁধকার সমর্থন করেন । তান বাংলা অক্ষরে সভাষ্য 
সামবেদ, যজর্বেদ, ব্রাঙ্গণ ও অগ্গগ্রন্থাঁদ সম্পাদনা 
করে প্রকাশ করেন। বোদক গ্রল্থ ছাড়া তান 
“কারন্ডব্যহ' নামে সংস্কৃত ভাষায় রাঁচত একট 
বোদ্ধ ধম্রল্থ বঙ্গানুবাদসহ এবং সংস্কৃত সাহত্য 
ও দর্শন-সংক্রান্ত বহু গ্রল্থ-_আধকাংশই বাংলা 
অক্ষরে ও অনেক স্থলে বন্গান্বাদসহ প্রকাশ করেন। 

অধ্যাপক ছিলেন। [৩,৩০] 
সত্যসন্দর দেব (১৮৮০ ?- ১৩.১২.১৯৭১) 

কর্ণপুর- চাঁব্বশ পরগনা । পিতা ব্রেলোক্যনাথ 
ভারতবর্ষের কাঠখোদাই ব্লকের একজন প্রাচীনতম 
শিল্পী । সত্যসুন্দর ভারতীয় পর্সিশলন শল্পের 
পাঁথকৎ। ১৯০৩ খপ. মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথের কাছে 
ব্রাঙ্মধর্মে দীক্ষিত হয়ে তান টোকিও শিল্প 'বিদ্যা- 
লয় ও 'কিয়োটো সেরামিক গবেষণাগারে 'শিক্ষা- 
লাভের জন্য জাপানে যান। জাপানে 'তাঁন প্রথম 
ভারতীয় ছাত্রদলের অন্যতম। বর্তমানে ভারতবর্ষে, 
াবশেষ করে বাঙলাদেশে যে কটি উল্লেখযোগ্য পটার 
আছে তার অনেকগুীলই তাঁর স্পর্শধন্য। তান 
'বেঞ্গল পটারজ গল.-এর প্রাতষ্ঠাতা। ১৯০৬ 
খী, তান মহারাজা মণীল্দ্রচন্দ্রু নন্দীর উদ্যোগে 
স্থাপিত ভারতের প্রথম পটারি 'ক্যালকাটা পটার 
ওয়ার্কস,-এর বিশেষজ্ঞ ও জেনারেল ম্যানেজারের 
পদে নিষুস্ত 'ছিলেন। ১৯০৬ -৬৬ খযী. পর্য্ত 
ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পটার স্থাপনে এবং তত্বা- 
বধানে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য । [১৭] 

সত্যানল্দ গার, জ্বামীী (১৮৯৬ 2- ১৯৭১) 
মালখানগর--ঢাকা। তাঁর পূর্বনাম-মনোমোহন। 
পতা কাঁলকাতা মৃক-বাঁধর 'বদ্যালয়ের অন্যতম 
প্রতিষ্ঠাতা মোহনীমোহন মজুমদার । ১৯১ খুশি. 
স্বামী যোগানন্দ গিরি মহ্যরাজের কাছে সন্ধ্যাস গ্রহণ 



সত্যানল্দ পরিব্রাজক 

করেন। এরপর রাঁচি রক্গচর্য বিদ্যালয়ের আচার্য 
ও অধ্যক্ষ হন । ঝাড়গ্রাম সেবায়তনের অন্যতম প্রাতি- 
স্াতা ও সংলগ্ন 'মশনের আচার্য ছিলেন। [১৬] 

সত্যান্দ পারভ্রাজক (১- ২৭.১.১৯৭০) 
বলরামপুর- যশোহর । পূবনাম--ভবভূষণ 'মন্ত্। 
বিখ্যাত আলীপুর বোমার মামলায় তান শ্রীঅরাবন্দ, 
বারীন ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখদের 
সঙ্গে আভযন্ত হয়ে কিছুকাল আত্মগোপন করেন। 
পরে বোম্বাই বন্দরে গ্রেপ্তার হন। একাঁট আতীরন্ত 
মামলার বিচারে তাঁকে দবীপান্তর দণ্ড দেওয়া হয়। 
পরবর্তী জশবনে মূলত সন্ব্যাসীর জীবনযাপন 
করলেও কোন বিশেষ দলের সঙ্গে যুস্ত না থেকে 
তান স্বাধশনতা' আন্দোলনের প্রাতাঁট অধ্যায়েই 
প্রেরণা জাাঁগয়েছেন। অকৃতদার 'ছলেন। [১৬] 

সত্যানন্দ পুরী, স্বামী (১৯০২- ১১৯.৩, 
১৯৪২) ফাঁরদপুর। পূর্বনাম-প্রফুল্প সেন। বাল্য- 
কালে ফারদপুরের অনুশীলন সাঁমাতিতে যোগ দেন। 
পরে বেলড় রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত হন। কাশশীর 
গোধূিয়ায় “কল্যাণ আশ্রম' নামে একাঁট প্রতিষ্ঠান 
স্থাপন করেন । কাশখ থেকে তান রাঁচ যান। বৃহত্তর 
ভারত সাঁমাতি'র প্রচারকার্ষে ব্যাঙকক গিয়ে তুলনা- 
মূলক ধর্মতত্তের অধ্যাপক নিযুন্ত হন এবং এখানে 
ডক্টরেট উপাধি পান। পরবর্তী জীবনে িবপ্লবী 
রাসাঁবহারী বসুর সঙ্গে যোগ দিয়ে 'ইণ্ডিয়ান 
ন্যাশনাল আঁর্ম' গঠনে সাহায্য করেন । সেবাকর্মেরি 
জন্য শ্যামদেশে সম্মাঁনত ছিলেন এবং শ্যামের রাজা 
তাঁকে শ্রদ্ধা ও ভান্ত করতেন। রাসাঁবহারী বসু 
দ্বতীয় বিশবযুদ্ধের সময় সায়গনে এসে তাঁর সঙ্গে 
বাস করোছিলেন। সর্দার প্রীতম সিং ও 'তাঁন 
বমানযোগে জাপানে এক সভায় যোগ দিতে যাবার 
পথে স্লেন দুর্ঘটনায় মারা যান। [১০,১০৪] 

সত্যানম্দ ভ্রীচার্য (2 - ২২.১.১৯৭৩)। ছাল্রা- 
বস্থায় ১৯৪২ খ্ডী, আগস্ট আন্দোলনে যোগ দেন। 
ধবদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে ছু 
দন শিক্ষকতা করেন। পরে সাংবাঁদক ও রাজ- 
নশীতক 1হসাবে খ্যাত হন। ফরোয়ার্ড রকের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট থেকে তাঁর রাজনৌতিক জীবনের শহর । 
রুমে তান এম. এন. রায় প্রাতিষ্ঠিত র্যাঁডক্যাল 

ডেমোক্রোটক পার্ট, মজদূর প্রজা পার্ট এবং 
ধপ.এস.পি. পাঁটতে যোগ দেন। ১৯৫২ খুটি, থেকে 
তানি কাঁলকাতা কপপেণেরেশনের কাউ়ীন্সিলার ছিলেন। 
নকশাল আন্দোলনের সমর্থক হয়ে ১৯৬৭ খু. সেই 
পদে ইস্তফা দেন। তান 'কো-আর্ডনেশন কাঁমিটি 
অফ শরভাঁলউশনার কাঁমিউনিস্ট'এর অন্যতম 

প্রাতষ্ঠাতা। ১৯৬৯ খী, চারু মজুমদার পাঁর- 
চালিত প্ে(ধ],) দলের সভ্য হন। পরে মত- 

[ &৩৯ ] সতোম্দুচজ্দ্র [মন্ত্র 

বিরোধ হওয়ায় এ দলের সঙ্গে সম্পক* ছেদ করেন। 
বহু পন্র-পাত্রকায় 'তাঁন প্রবন্ধ িখেছেন। মৃতুা- 
কালে বস্মতী পাত্রকার সাব-এডিটর ছিলেন । 
লোকসেবক পীন্রকার প্রান্তন এডিটর ও দ্রেড ইউনিয়ন 
নেতা পণ্টানন ভট্টাচার্য তাঁর অগ্রজ । [১৬] 

সত্যেন বর্ধন (2-১০.৯,১৯৪৩) বটঘর-_ 
ত্রপৃরা (পৃববঙ্গ)। দীনেশচন্দ্র। দ্বিতশয় [িশ্ব- 
যুদ্ধের সময় সুদ প্রাচোর ইপ্ডিয়ান ইপ্ডিপেন্ডেল্স 
লীগ ভারতের অভান্তরে যুদ্ধের সুযোগে বিপ্লব 
সংঘটনের জন্য ১৯৪ জন ভারতবাসসকে ৪1 দলে 

গোপনে প্রেরণ করেন । প্রথম দল কালিকটের উপ- 
কূলে অবতীর্ণ হয়। 'দ্িবতীয় দলের ৫ জনের 
অন্যতম ছিলেন সতোন। সাবমোরনযোগে তাঁরা 
কাঁথয়াওয়ার উপকূলে পেশছান। তখরে পেপণছে 
নিরাপদ আবাসে আশ্রয় নেবার পৃবেছি প্রীনসএমটার 
যন্সহ তান গ্রেপ্তার হন । দলের বাকী কষেক- 
জন স্থলপথে চট্রগ্রামের দিক 'দিয়ে ভারতে প্রবেশ 
করেন। ভারতের পূর্ব-পশ্চমে এই অনুপ্রবেশকারণ 
স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাগণের অনেকেই গ্রেপ্তার হয়ে 
মাদ্রাজ দুর্গে বন্দী হন। সম্রাটের ীবরিদ্ধে যুদ্ধের 
ষড়যন্ত্রকাররূপে ৮.৩.১৯৪৩ খনি বিচার শুরু 
হয় এবং আরও ৪ জনের সঙ্গে সত্যেন প্রাণদণ্ডে 
দণ্ডিত হন। যতদূর জানা যায়-সতোন মালয়ে 
ডাক ও তার ভাগের কর্মী 'ছিলেন। জাপান 
আভযানের পর কর্মচ্যত অবস্থায় পড়েন ও প্রথম 
সুযোগেই ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেল্স লীগ'এ যোগ 
দেন। পেনাং-এ যুদ্ধাবদ্যা শেখেন। আজাদ হিন্দ 
ফৌজ গঠিত হলে তাতে যোগ 'দিয়ে বেতারে সংবাদ- 
প্রেরণ বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। মৃত্যুর পূর্বে শেষ- 
পণ্রে জানান, 'আমার বলার বা লেখার কিছু নেই । 
মাতৃভূমির বোঁদকায় প্রাণ িসজর্ন করতে পেনে 
গবিতি। যাঁদ কোন সযোগ আসে প্রাতিশোধ নেওয়া 
হবে, এই আশা কাঁর। বাঙ্গাল 'হসাবে দেশের 
জন্য প্রাণ বিসজ্ন দেওয়াই স্বাভাবিক 7” 18৯,৪৩1 

সত্যেম্দ্রচচ্দ্র মন (২৩.১২.১৮৮৮- ২৭.১০, 
১৯৪২) রাধাপুর- নোয়াখালী । উদয়চন্দ্র। নোয়া- 
খালশ জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রা্স ১৯০৫), কলি- 
কাতা সাট কলেজ থেকে বি.এ. (১৯১০) এবং 
এম.এ. ও আইন পাশ করেন। কাঁলকাতা' হাই- 
কোর্টে ওকালাত 'দিয়ে কর্মজীবন শুরু । গঞ্তে 
বগলবশ সংস্থা “যুগান্তর দলের অন্যতম নেতা 
দছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে ও দেশবন্ধূর স্বরাজা 
দলে যোগ দেন। সুভাষচন্দ্রের একজন ঘনিষ্ঠ সহ- 
কর্ম ছিলেন। তিনি বহুবার কারাবাসের মধ্যে 
একবার প্রাতিবাদস্বরূপ দণর্ঘাদন অনশন করেন। 
আবভন্ত বাঙলার প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য হয়ে 
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সভাপাতি নির্বাচিত হন। বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
তিনি যুক্ত 'ছিলেন। বঞ্গণয় ট্রেড ইডাঁনয়ন ফেভা- 
রেশনের সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল । [১০] 

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১.৬.১৮৪২- ৯,১,১৯২৩) 
জোড়াসাঁকো- কাঁলকাতা। মহার্ষ দেবেন্দ্রনাথ । প্রথম 
ভারতাঁয় 'সাঁভালয়ান এবং 'বশবকাঁব রবান্দ্রনাথের 
অগ্রজ । স্বগৃহে সংস্কৃত ও ইংরেজী শেখেন। মেধাবী 
ছাত্র 'হসাবে হিন্দু স্কুল থেকে ১৮৫৬৭ খু, 
এন্ট্রা্প পাশ করে এই বছরই প্রথম এন্ট্রাল্স পরণক্ষা 
প্রবার্তিত হয়) প্রোসডেন্সী কলেজে ভার্তি হন। 
১৮৫৯ খুব. ত্ঞানদানান্দনশী দেবীর সঙ্গে বিবাহ 
হয়। কলেজে পড়ার সময় ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে 
আসেন। ১৮৬১ খী, কৃ্নগরে ব্রাহ্গধর্ম প্রচারের 

জন্য কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মনোমোহন ঘোষের বাড়তে 
[ছলেন। ২৭.৯.১৮৫৯ খী, পিতার সঙ্গে সিংহল 
ভ্রমণে যান। কাঁলকাতায় 'ফিরে ব্রাহ্গসমাজের নূতন 
কর্মকর্তা নিষুন্ত হন (২৫.১২.১৮৫৯) ও “তত্ব- 
বোধন” পারুকার সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করেন। 
২৩.৩.১৮৬২ খু, লশ্ডন যান এবং ১৮৬৪ খুশি, 

আই.সি.এস. হয়ে স্বদেশে ফেরেন। চাকারর জন্য 
সস্তীক বোম্বাই যান এবং এাপ্রল ১৮৬৫ খু. 
আমেদাবাদের আযাসিস্ট্যান্ট কালেক্র ও ম্যাঁজস্ট্রেট 
হন। ১৮৯৭ খুশী. অবসর 'নয়ে কলকাতায় ফেরেন। 
১২৭৩ ব. চৈন্র-সংক্ান্তর দন (১২.৪.১৮৬৭) 
দেশের লোককে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য 
কাঁলকাতার বেলগাছিয়ায় শহন্দুমেলা'র প্রবর্তন 
করেন। এই মেলার 'দ্বতীয় আধবেশনে জাতীয় ভাব- 
ধারায় মলে সবে ভারতসন্তান' গানাঁট রচনা করেন। 
স্তী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। তান পত্নী 
জ্ঞানদানন্দিননকে বিলাতে নিয়ে পাশ্চাত্য মাহলা- 
দের আদর্শে গড়ে উঠতে উৎসাহিত করেন । জ্ঞানদা- 
নন্দিনী গৃহে পর্দাপ্রথা ভাঙতে সক্ষম হয়োছলেন। 
পাভন“মেন্ট হাউসে বড়লাটের আমল্দণে তানই প্রথম 
ভারতীয় মাঁহলা উপাস্থত ছিলেন। ১৮৯৭ খু, 
নাটোরের বঙ্গীয় প্রাদোশক সম্মেলনের ১০ম 
আধবেশনে সভাপাতত্ব করেন। ১৩০৭ ও ১৩০৮ 
ব. বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষদের সভাপাঁত, ১৯০৬ 
খপ, ভ্রা্গসমাজের আচার্য ও ১৯০৭ খুশি. জ্যেম্ত- 
ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে আচার্য ও সভাপাঁত 
শনর্বাচত হন। ৯ বাংলা ও ৩1ট ইংরেজণ গ্রল্থ 
ছাড়াও 'তাঁন বহু ব্রচ্মসঙ্গশীতের রচাঁয়তা। ক্্নী- 
সবাধশনতা', 'ভারতবশীয় ইংরাজ', 7২5) £২87- 
180121 চ২০0৮) [15 ৯9090508895 ০: 

21911519171 1060৩130791190 128016+, 'সৃশশলা 

ও বীর্াসংহ' নোটক), 'বোচ্বাই 'চিন্র” বাল্যকথাঃ, 
মেঘদূতের অনুবাদ, তিলকের ভগ্গব্গীতার অনুবাদ 
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ও তুকারামের অভঙ্গের অনুবাদ তাঁর উল্লেখখে গ 
গ্রন্থ । সুরেন্দ্রনাথ ও হীন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ত:র 
দুই কৃতী সম্তান। (৩,৭,৮,২৬,২৬১২৮] 
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১১.২,৯৮৮২ - ২৫.৬,১৯২২) 

চুপী- বর্ধমান। রজনাীনাথ। িমতা-চাঁব্বিশ পব- 
গনায় মাতুলালয়ে জন্ম। সাহাত্ক অক্ষয়কুমাব 
দত্তের পৌন। ১৯৮৯৯ খু, সেন্ট্রাল কলোজয়েট 
স্কুল থেকে প্রবেশিকা ও ১৯০১ খডী, জেনারেল 
আযসেমূক্রীজ শন থেকে এফ.এ. পাশ 
করে বি.এ. পর্যন্ত পড়ে মাতুলের আগ্রহে িছু- 
দন ব্যবসায় করেন। পরে ব্যবসায় ছেড়ে সাহত।- 
সেবায় ব্রত হন। তান রবীন্দ্রনাথের শিষ্য হয়েও 
তাঁর শ্রদ্ধা অন করোছলেন। নানাবিধ ছন্দ-রচনায 
ও ছন্দ-উদ্ভাবনে অগ্রাতিদ্বন্বী 'ছলেন। বাঙলা- 
দেশের নিজস্ব বাগধারা ও এই ভাষার ধবাঁন 
[নিয়ে নূতন ছন্দাবিজ্ঞান সৃষ্ট তাঁর কাঁব-প্রতভার 
মৌলিক কদীর্ত। স্বদেশের প্রীতি অসীম প্রীতি 
তাঁর বহু কবিতায় পাঁরস্ফুট। তাঁর সম্বন্ধে চারু 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের উীন্ত : শতান তাঁহার ছন্দ- 
সরস্বতীকে মানবের বাস্তব ইতিহাসের সর্বাঙ্গীন 
প্রশ্ণাতির আঁধষ্ঠান্রী দেবতারূপে বন্দনা কাঁরয়াছেন।, 
অপর 'দকে 1তাঁন 'বদেশশ ভাষার কাঁবতা অনু- 
বাদে অপাঁরসীম কাতিত্ব দোৌখয়েছেন। সমসামায়ক 
মানুষ এবং ঘটনা সম্বন্ধেও বহু কাঁবতা রচনা 
করেছেন। রাঁচত উল্লেখযোগ্য রচনা : কাব্যগ্রল্থ-_ 
“সবিতা”, বেণু ও বাণা”, “তীর্থরেণ, কুহু ও 
কেকা', “তুলির 'লখন', “হসাল্তিকা” ; উপন্যাস-- 
'জল্মদুঃখন', 'বারোয়ার ; অনুবাদ-নাট্যসংগ্রহ-_ 
'রঙ্গমল্ল” ; অনুবাদ-নিবন্ধ-_-চশীনের ধূপঃ। মৃত্যুর 

আরাত', ধূপের ধোঁয়ায় ; কাব্যসংগ্রহ--শশু 
কাঁবতা”, 'কাব্য-সণয়ন” প্রভীতি। এছাড়াও তাঁর বহু 
রচনা 'বাঁভন্ন পন্র-পান্রকায় ছড়িয়ে আছে। [৩১৭, 
২৫,২৬,২৮] 

সত্যেন্দ্রনাথ বস €৩০.৭.১৮৮২- ২১.১১, 
১৯০৮) মোঁদনীপুর । অভয়চরণ। পৈতৃক 'নবাস-- 
বোড়াল- চাঁব্বশ পরগনা । বিখ্যাত রাজনারায়ণ বসুর 
দ্রাতুষ্পুত্র। ১৮৯৭ খখ. মোৌদনীপুর কলোজয়েট 
স্কুল থেকে এণ্ট্রা্স ও মোৌদনীপুর কলেজ থেকে 
১৮৯৯ খুশী, এফ.এ. পাশ করেন। কাঁলকাতা 'সাঁট 
কলেজে 'ব.এ. পড়বার জন্য ভার্ত হয়েও দুর্বল 
স্বাস্থ্যের জন্য পরাঁক্ষা দিতে পারেন 'নি। জ্যেষ্ঠ 
জ্ঞানেন্দ্রনাথ ও জ্যেন্ঠতাত রাজনারায়ণের প্রভাবে 
মোদনীপুরে একটি গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন গড়ে 
উঠোছল (১৯০২); নেতা হেমচন্দ্র দাস কাননগ্ো 
এবং সতোম্দ্রনাথ তাঁর সহকারী । ১৯০৫ খ্যী- 
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বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় মোদনীপুরে 'তাঁন 
'ছাত্রভান্ডার' গড়ে তোলেন। এখানে তাঁত, ব্যায়াম- 
চর্চা ইত্যাঁদ কর্মের অন্তরালে বিপ্লবীদের ঘাঁটি 
তৈরশ হয়। বীর ক্ষুদিরাম তাঁর সাহায্যে ব্লবী 
দলতুস্ত হয়ে এখানে আশ্রয় পান। ১৯০৬ খু, 

সহ-সম্পাদক 'ছিলেন। এখানে ক্ষদরাম তাঁরই 
ধনদেশে “সোনার বাংলা" শশর্ষক 'িপ্লবাত্মক ইস্তা- 
হার 'বাল করে গ্রেপ্তার হন। 'তাঁন ক্ষুদিরামকে 
মিথ্যা আছলায় মূন্ত করার জন্য সরকারী চাকার 
থেকে বরখাস্ত হন। হেমচন্দ্র ১৯০৬ খী. বোমা 
প্রস্তুত শিক্ষার জন্য প্যাঁরস গেলে তান তাঁর স্থলে 
জেলা সংগঠক হন। ১৯০৭ খা, মোদনশপুর রাজ- 
নৌতিক সম্মেলনে বঞ্গবিভাগ-বিরোধী আন্দোলনের 
নরমপল্থী নেতাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান। 
ফলে সম্মেলন ভেঙ্গে যায়। একইভাবে এই বছরে 
সুরাটের জাতীয় কংগ্রেসের আঁধবেশনও পণ্ড হয়। 
এখানে তিনি বাল গঙ্গাধর তিলকের পক্ষে ছিলেন। 
১৯০৮ খী. বাঙলার প্রথম 'বিপ্লবাত্মক কর্মকাণ্ড 
[কংসৃফোর্ড হত্যা প্রচেষ্টার আগেই তানি বন্দুক 
রাখার অপরাধে মোৌদনীপুর জেলে 'বচারাধঈন বন্দী 
ছিলেন। পরে বিখ্যাত আলশপুর বোমা মামলার 
আসামী করে তাঁকে নিয়ে আসা হয়। 'বিচার চলা- 
কালে দলের নরেন গোঁসাই রাজসাক্ষী হলে হেম- 
চন্দ্র ও তান জেলে বসেই এই 'বিশবাসঘাতককে 
নিশ্চিহ করার সিদ্ধান্ত নেন। দুইটি 'রিভলভারও 
জেলের মধ্যে সংগ্রহ করেন । কানাইলাল দত্ত একথা 
জানতে পেরে এই কাজে অংশ নিতে চান। সত্যেন্দ্র- 
নাথ অসংস্থ হয়ে হাসপাতালে ভার্ত হয়ে সেখানে 
থেকে তিনিও রাজসাক্ষ হতে চান এই মর্মে পরা- 
মর্শের জন্য নরেনকে চিঠি 'দয়ে ডেকে পাঠান। 
৩০.৮,১৯০৮ খু. কানাইলাল অসস্থ হয়ে হাস- 
পাতালে ভার্ত হন। পরাঁদন সকালবেলা নরেন 
একটি আযাংলো-ই-্ডিয়ান সাজেঁন্টের প্রহরায় তাঁদের 

কাছে আসা মাত্র সত্যেন্দ্রনাথ গাল করেন। আহত 

হয়। এই অপরাধে তাঁদের ফাঁসর আদেশ হয়। 
তাঁর মাতা দেখা করতে এলে কারারক্ষদের সামনে 
অশ্রুপাত না করার প্রাতশ্রাতি দলে তিনি মাতার 
সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর মৃতদেহ আত্মীয়দের হাতে 
দেওয়া হয় নি। আচার্য শিবনাথ শাস্তী তাঁর মৃত্যুর 

আগে জেল-প্রাঙ্গণে গিয়ে প্রার্থনা করেন। [৭, 

১০,২৫,৪২,৪৩,১২৪] 
সত্যেম্দুনাথ বস7, বিজ্ঞানাচার্য (১.১১৮৯৪ - 

৪.২-১৯৭৪) কলিকাতা । সুরেল্দ্রনা্থ। বিশ্ববরেণ্য 
[িজ্ঞানসাধক, কোয়ান্টাম স্ট্যাটিসাঁটক্সের উদ্ভাবক, 

[ ৫৪১ ] সত্যে্দদাখ বন 

পদার্থতত্বীবদ্ ও মাতৃভাষায় [িজ্ঞানচচশার অন্যতম 
প্রবস্তা। ১৯০৯ খু, এম্্রান্স পরাক্ষায় পণ্চম ও 
১৯১১ খ্ডী, আই.এস-সি.তে প্রথম হয়ে উত্তখণ 
হন। ১৯১৩ খত. গাঁণতে অনার্স 'নয়ে বি.এস-সি. 
এবং ১৯১৫ খত, এম.এস-সি. পাশ করে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের নবগঠিত বিজ্ঞান কলেজে মিশ্রগাঁণতে 
ও পদারথখাবদ্যায় পঠন-পাঠন ও গবেষণায় আত্ম- 
নিয়োগ করেন। এই সময়ে তিনি ড. মেঘনাদ সাহার 
সাহচর্য লাভ করেন। ১৯২১৯ খন, নবপ্রতাঙ্ঠিত 
ঢাকা 'বিশববিদ্যালয়ে পদার্থীবদ্যার রশডার হিসাবে 
যোগ দেন। এখানে 'তাঁন ২৪ বছর একানম্ঠভাবে 
পদাথাবদ্যার গবেষণায় নিযুক্ত থাকেন। তত্বখয় 
পদার্থীবদ্যার মূল্যবান গবেষণা ও এক্সরে কৃষ্টালো- 
গ্রাফ সম্পর্কে যে গবেষণা করে বিজ্ঞানজগতে তিনি 
সমাদরণীয় হন, তার সূচনা ও উল্মেষ হয় ঢাকাতেই । 
১৯২৪ খখ. তাঁর প্লাজ্কসূত্র ও কোয়ান্টাম প্রকঙ্প' 
নামে গবেষণামূলক একটি প্রবন্ধ পাঠ করে বশ্ব- 
বিখ্যাত বৈজ্ঞানক আইনস্টাইন চমৎকৃত হন এবং 
আইনস্টাইন নিজে জার্মান ভাষায় সৌঁট অনুবাদ 
করে বিখ্যাত বিজ্ঞান পল্তিকায় প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটি 
প্রকাশিত হওয়ার পরেই বিজ্ঞানজগতে আলোড়ন 
পড়ে যায় এবং এই বৈজ্ঞানক পদ্ধাতাট 'বোস- 
আইনস্টাইন সংজ্ঞা নামে সারা বিশ্বে সমাদৃত হয়। 
জার্মানীতে রবান্দ্র-আইনস্টাইন সাক্ষাৎকালে আইন- 
স্টাইন সত্যেন্দ্রনাথের ভূয়সণ প্রশংসা করেন। ১৯৯২৯ 
খু, সতোন্দ্রনাথ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে পদার্থ 

গবদ্যা শাখার সভাপাঁতি ও ১৯৪৪ খু, মূল সভা- 
পাতি 'ির্বাচিত হন। ১৯৪৫ খুশ. ঢাকা শব*ব- 
বিদ্যালয় থেকে কাঁলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ- 
বিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে নিয্ন্ত হন। ১৯৫৬ খঃশ. 
পযণ্তি খয়রা অধ্যাপক পদে এবং কয়েক বছর 

স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান বিভাগের ডখন পদেও আঁধি- 
দ্ঠিত ছিলেন। অবসর-গ্রহণের পর ১৯৯৫৮ খী. 
দিবশ্বাবদ্যালয় তাঁকে 'এমিরিটাস' প্রফেসরের পদে 
ধনর্বাচিত করেন। দুই বছর তিনি 'িশ্বভারতশগর 
উপাচার্য 'ছিলেন। ১৯৫৯ খুশী. ভারত সরকার 
কর্তৃক জাতীয় অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। বিশব- 
ভারত তাঁকে 'দেশিকোত্তম' এবং ভারত সরকার 
পন্মাবভূষণ” উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। 
১৯১৫৮ খু, তান লশ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির 

ফেলো নির্বাচিত হন। এছাড়া ১৯৫২ খু, থেকে 
কিছুকাল রাজ্যসভার মনোনশত সদস্য ছিলেন। 

সত্যেন্দ্রনাথ মূলত ঘবজ্ঞানপ 'হসাবে পাঁরাঁচত হলেও 

তাঁর বন্তি-মানসে সাহিত্যের ধারা, সঙ্গীতের ধারা 
এবং বিশেষভাবে মানাবকতার ধারা বর্তমান 'ছিল। 
[তান উপলাব্ধি করেছিলেন যে আধুনিক যুগে 



সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার 

দেশের উন্নতির জন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান- 
[শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটানো দরকার এবং এই 
কাজটি মাতৃভাষার মাধ্যমেই সংম্ঠুভাবে করা সম্ভব। 
এই উদ্দেশ্যে তিনি কাঁলকাতায় “বঙ্গীয় বিজ্ঞান 
পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার মুখপন্ররূপে 
মাঁসক 'জ্গতান ও বিজ্ঞান, প্রকাশ করেন। জীবনের 
শেষাঁদন পরন্তি তিনি এই প্রাতিষ্ঠানের মূল ধারক 
ও বাহক 'ছিলেন। মনে প্রাণে 'তাঁন ছিলেন খাঁট 
বাঙালী ও দেশপ্রেমিক। সাহিত্য, সঙ্গীত এবং 
লালতকলা বিষয়েও তাঁর আকর্ষণ সমভাবে 'ছিল। 
'সবুজপত্র' ও “পাঁরচয়' সাহত্য-গোম্ঠীর অন্যতম 
ছিলেন। বেহালা ও এসরাজ ভাল বাজাতে পারতেন। 
দেশের ম্যান্তকামী বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর ঘাঁনচ্ঠ 
যোগাযোগ ছিল। 'তাঁন নানাভাবে তাঁদের সাহায্যও 
করতেন। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ "বিজ্ঞানী ও 'শিক্ষা- 
ব্রতী হিসাবে ছিলেন যেমন বড়, মানুষ হিসাবেও 
ছিলেন তেমনই শ্রদ্ধাহ্হ। 1১৬,১৪৯] 

সতেম্দ্রনাথ মজ;মদার (১৮৯১ - ১৭,১০. 
১৯৫৪) টাগ্গাইল-__ময়মনাসংহ । মাঁহমচন্দ্র। জল- 

পাইগ্াঁড়র বোদাচাকলায় জল্ম। যৌবনে তাঁন 
আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সাহচর্য পান। কাঁল- 
কাতায় এসে 'কিছনাদন বেলুড় মঠে যাতায়াত করে 
শ্রীশ্রীমায়ের কাছে দীক্ষালাভ করেন। এই সময় স্বামী 
সারদানন্দের ইচ্ছায় স্বামী 'ববেকানন্দের জীবন- 
চরিত লেখেন। মহাত্মাজীর আদর্শে অন:প্রাণত 
হয়ে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দয়ে দেশবন্ধূর 
সান্নিধ্য লাভ করেন। দেশবন্ধু সম্পাঁদত 'নারায়ণ' 
পান্রকার মাধ্যমে সাংবাদিকতায় ব্রত হন। পরে 
স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে সুরেশচন্দ্র মজুমদারের 
সঙ্গে পারাঁচত হয়ে ১৯২২ খু. “আনন্দবাজার 
পান্রকা' প্রকাশিত হলে সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ 
দেন। ১৯২৬ খত. থেকে ৭.১.১৯৪১ খন. পযন্ত 
“আনন্দবাজার পাত্রকা'র সম্পাদক ছিলেন। এই 
সময় তিনি নিভশক ও তৈজস্বী লেখনীর দ্বারা 
সংবাদপন্র-জগতে 'বাশম্ট স্থান আধকার করেন। 
১৯৩৯ খুশ. দুই মাসের জন্য সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে 
সমগ্র উত্তর ভারত পারন্রমণে ঘান। স্বাদোশিকতার 
মুলাযস্বর্প 'তনবার কারাবরণ করেন । দ্বিতীয় বিশব- 
যুদ্ধের সময় তাঁর রচিত সম্পাদকীয়, বিশেষ করে 
রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের দেশগ্যীল সম্পকে, 
জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধগ্যাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ১৯৪১ 
খ্যাষ্টাব্দের পর ক্বরাজ', 'সতাযুগ', 'অরাঁণ, প্রভাতি 
প্িকা সম্পাদনা করেন। মহাযুদ্ধের সময় গ্রেট 
ব্রিটেনের শ্লোব সংবাদ-সরবর্লাহ প্রাতিষ্ঞান শাখা 
অফিস খুললে তিনি তার প্রধান সম্পাদক হন। 
১৯৫১ খ্াশ, রাশিয়া ও ইউরোপ ভ্রমণে যান। 

[ &৪২ ] লত্দন্দ্নাথ সেন 

নন্দীভৃঙ্গী” ছদ্মনামে তিনি শ্লেষাত্মক ও রসাত্বক 
রচনাবলী লখতেন। এই নামে 'রঙবেরঙ' রম্যরচন 
আনন্দবাজারে ধারাবাহকভাবে প্রকাশত হত; 
'ববেকানন্দ চরিত”, স্ট্যাঁলনের জীবনী", “আমার 
দেখা রাশিয়া, “স্বোরণ' উপন্যাস), 'জওহরলালের 
আত্মচাঁরত' অনুবাদ) প্রভাতি তাঁর রাঁচত উল্লেখ- 
যোগ্য গ্রল্থ। 1৩,৬,১৬,৩১] 

সত্যেন্দ্রনাথ সেন ৯। ১৯১৪ খু, ?তাঁন আমে- 
িকায় যান। সেখানে গদর পার্টর 'তাঁনিই একমান্ু 
বাঙাল সভ্য 'ছলেন। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পাঁর- 
কজ্পনায় তান জার্মান সাহায্যের সংবাদ নিয়ে 
আমোরকা থেকে কাঁলকাতায় এসে বাঘা যতঈনের 
সঙ্গে যোগাযোগ করেন। [89] 

সতোন্দ্রনাথ পেন২ (৪.৬.১৯০২ -৭,৮,১৯৭১) 

বারশাল। উপেন্দ্রনাথ। সতু সেন নামে সুপারাঁচিত 
দিলেন । কাশী 'হন্দবশবাবিদ্যালয় থেকে ইলোন- 
কাল হীর্জনীয়ারং পাশ করে ১৯২৫ খী. বিদেশে 
যাত্রা করেন। পথে প্যারসে হাসান শাঁহদ সোহ্রা- 
বারদর সঙ্গে সাক্ষাতে ও আলোচনায় তান নাটক 
সম্পর্কে উৎসাহত হন এবং হীঞ্জনীয়ারংয়ের বদলে 
দথয়েটারী বিদ্যা শেখার জন্য নিউইয়কের 'ল্যাবরে- 
টরশী থিয়েটারে, প্রয়োগাবদ্যার শিক্ষার্থী 'হসাবে 
ভার্ত হন। রাতে ডিস ধোওয়া ইত্যাঁদ কাজ করে 
দিন চলতো। ৮ মাস পরে 1থয়েটারে জুনিয়র 
আপ্রেনটিসের কাজ পান ও নর্মযঘান বেলগেছ্ডেসের 
সহকারী মণ্চসঙ্জাকর নিযুন্ত হন। এইসময় থেকে 

ণমারয়ম স্টকটন। গনজ কর্মদক্ষতায় ক্রমশ উন্বাত 

নামক মণ্ট-সফল নাটক চলাচ্চত্রে রূপায়ণে সহযোগী 
পাঁরিচালক হয়ে হলিউড জগতেও মোর পকৃফোর্ড, 
চাঁর্ল চ্যাপাঁলন, ডগলাস ফেয়ার ব্যাঙ্কৃস প্রমূখদের 
সঙ্গে পাঁরাচত হন। ১৯২৮ খডী, টেক্ঁনক্যাল 
[ডরেক্টর হন ও ইন্স্টাটিউটে শিক্ষকতা করেন। তাঁর 
প্রযোঁজত নাটক ৭ট। এরপর ব্রডওয়ে নাট্যজগতে 
তান পারাঁচিত হন। ক্রমে 'ক্রুশ্চিয়ান হেগেন নামে 
বন্ধুর সহযোগিতায় নিজেই ০/০০৭ 96০০৮ 7১159 

71০১৩" নামে এক মণ্ড প্রাতিষ্তা করেন। 'িছাাদিন 
পরে ইউরোপে এসে বার্লনে ম্যাকস্ রাইনহার্ট, 
ফ্রান্সে জাক কোপো, বিলাতে গর্ডন ক্রেগ, রাশিয়ায় 
মেয়ারহোল্ডের সত্গে ও তাঁদের কাজের সঙ্গে 
পাঁরাচত হন। আবার নিউইয়র্কে ফিরে ল্যাবরেটরী 
থিয়েটারে কয়েকাঁট 'বখ্যাত নাটকের প্রযোজনার 
সঙ্গে যূন্ত থাকেন। এসময়ে ষশ ও অর্থলাভের 

শীর্ষে পেশছান। পনউ ইয়র্ক টাইমসের দংদে 
নাটাসমালোচক লেখেন--72070 75905 ৪ 172905 
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মারবাঁর ও এরক হীলয়টের সঙ্গে এক বন্দোবস্তে 

আনেন। এই প্রচেম্টায় নানা 'বপাঁন্তর ফলে সতু 
সেন সর্বস্বান্ত ও খ্ণগ্রস্ত হন। এরপর তান 
বন্ধু ক্রিশ্চিয়ান হেখেনের সাহাষ্যে ৬.৬.১৯৩১ 
খুশী, কোনক্রমে দেশে ফেরেন। এদেশে তাঁর প্রথম 
মণ্চনিদেশিনা শবষ্ঠীপ্রয়া নাটকে_শাশরকুমারের 

অধশনে। পরে তানি নাট্যানকেতনে পাঁরচালক ও 
গশজ্পানর্দেশক হয়ে 'ঝড়ের পরে' নাটক মণ্টস্থ করেন। 
এখানেই মুড লাইটিং ও বিদ্যুৎ ঝড়-জল ব্যবহৃত 
হয়। পরের গণীতিনাট্য নজরুল ইসলামের “আলেয়া'। 
১৯৩৩ খর, রঙ্মহলে যোগ দিয়ে তান ঘূর্ণায়মান 
মণ্টের প্রবর্তন করেন এবং এই ধরনের মণ্টের 'নর্মীতা- 
রূপে ভারতের 'বাভন্ন স্থান থেকে আমন্দণ 
পান। ভারতে ঘূর্ণায়মান মণ্ডে প্রথম আভিনয় হয় 

“মহানিশা" নাটক । ক্রমে মণ্ট ও আলোর যাদুকর- 
রূপে তান বহু নাটকে তাঁর ভূমিকা পালন করেন। 
রবীন্দ্রনাথের 'নস্টনীড়” নাট্যাঁভনয়েও তানি মণ্চ- 

নিদেশ দেন। শেষ-নির্দেশনা মিনার্ভায় (১৯৫৮) । 

[তান ৭ট চলাচ্চিন্রেও কাজ করেন। পশ্চিম বাঙলায় 
সঙ্গত নাটক আকাদোঁম প্রাতিষ্ঠত হলে অধ্যাপক 
পদে আমৃত্যু কাজ করেন। তার আগে দিল্লশীতে 
ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা ও এ্রাশয়ান থিয়েটারের 
[ডরেক্তর ছলেন। এখানে আকাদেমর নাট্য- 

পুরস্কারের োবচারক-পদে বৃত হন। মণ্চের কলা- 

কোশল শেখানোর জন্য কয়েকটি 'বাভন্ন ধরনের 

রঙ্গমণ্ডের আতকায় মডেল নির্মাণ করেন। ১৯৬৪ 

খু. সারা বাগুলা নাট্য সম্মেলনে তাঁকে গাণজন- 

সম্বর্ধনা জানানো হয়। [১৬,৮২। 

সতোম্দ্প্রসম্ন সিংহ, লর্ড (২৪.৩.১৮৬৩ - ৪.৩" 

১৯২৮) রায়পূর-_বীরভূম। 1সাঁতিকণ্ঠ। জাঁমদার 

বংশে জল্ম। ১৮৭৭ খী. বীরভূম জেলা স্কুল থেকে 

এন্ট্রা্স ও ১৮৭৯ খু. কাঁলিকাতা প্রোসিডেন্সী 

কলেজ থেকে এফ.এ. পাশ করেন। ১৮৮১ খটী- 

ধবলাত যান ও 110০0177517) নামক আইন 

গবদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। এখানে তান অনেকগ্দাল 

পুরস্কার ও ব্ান্ত পান। ১৮৮৬ খই, ব্যারিস্টার 

হয়ে দেশে ফেরেন। এই বছরই তান কলিকাতা 

হাইকোর্টে ব্যারিস্টার এবং [সাটি কলেজে আইন- 

শ্রেণীতে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৮৯৪ খ্নী. 

একজন ইউরোপায়ের সঙ্গে অতাল্ত দক্ষতায় মামলা 
ক 

পাঁরচালনা করে জানুয়ারী ১৯০৪ খ-. সরকারের 

[ &৪৩ ] সনৎ চক্বোশাধ্যায় 

স্ট্যান্ডিং কাউন্সেল 'নিষ্স্ত হন। ৯৯০৬ খী. 
অস্থায়ী আডভোকেট জেনারেল হয়ে ৯৯০৮ খ. 

এ পদে স্থায়ী হন। ভারতবাসীদের মধ্যে প্রথম 
বড়লাটের 75৪০9 ০৬০ ০০817511-এর ব্যবস্থা-সচিবের 

পদ পান। একবছর পর এই পদ ত্যাগ করে পুনরায় 
হাইকোর্টে ব্যারস্টার শুরু করেন। ১৯১৬ খু, 
পূনর্বার আডভোকেট জেনারেল হন। ১৯৯১৪ -১৯৮ 

খু, বিশ্বযুদ্ধের সময় ৮৪ 00116169০৩-এর 

সদস্য 'নর্বাচিত হয়ে বিলাত যান। স্বদেশে ফিরে 
সরকারের শাসন পাঁরষদের অন) তম সদসারপে কাজ 
করেন। বিশ্বযুদ্ধ শেষে 762০০ 097051507০6 

ভারতের প্রাতাঁনাধ হসাবে ইউরোপে যান। এইসময় 
'লর্ড" উপাঁধ-ভূষিত হয়ে সহকারী ভারতসাঁচবরূপে 
পার্লামেন্ট মহাসভায় আসন লাভ করেন। ভারত- 
বাসদের মধ্যে তিনিই প্রথম এবং একমান্র উত্ত 
গৌরবের আধকারণী । ১৯২০ খখ. বহার ও গাঁড়শার 
প্রথম ভারতীয় গভর্নর হন। ১.১.১৯১৫ খু. 
'নাইট' উপাঁধ পান। ডিসেম্বর ১৯১৫ খুশি. তান 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপাত হন। ১৯৯২৫ - 

২৬ খপ, তান 'বেঞ্গলপ" পাত্রকার সম্পাদক 

মন্ডলীর অন্যতম 'ছিলেন। [৩,৫,৭,২৫,২৬১২৪] 

সনৎকুমার রায়চৌধুরী (১৯১৯-১৪-৯০, 

১৯৭০)। ছান্রাবস্থায় 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে 

যোগ দিয়ে ৫ বছর কারারুদ্ধ থাকেন এবং মান্তর 

পর আর.ঁস-পি.আই.-এর সভ্যপদ গ্রহণ করেন। 

এরপর অধ্যাপনায় ব্লতগ হন। পরবর্তী কালে “স্টাডিজ 

ইন ফ্রিডম" বিষয়ে সস রচনা করে ি.ফিল, 

হন এবং বর্ধমান িশ্বাবদ্যালয়ের দর্শনশাস্ফের 

অধ্যাপক পদ পান। তাঁর রাঁচত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 

ইন [িফেন্স অফ ফ্রিডম" ও “দ্বামী িবেকানন্দ_দ 

ম্যান আ্যান্ড 'হজ মিশন" । এছাড়াও তাঁর গবেষণা- 

মূলক গ্রন্থ বর্ধমান বশ্বাবদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 

হয়েছে। ১৯৪০ খে. নাথিল ভারত ছাত্র কংগ্রেসের 

যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। [১৬] 
সনৎ চট্টোপাধ্যায় (১৯১০ 2- ১১,৯,১৯৭০)। 

ছান্রাবস্থা থেকেই বিগ্লবী আন্দোলনের সঞ্চো যন্্ত 

ছিলেন। ১৯২৬ খপ. বাঁপনাবহারী গাঞ্ছুলী 

প্রমুখ নেতাদের সংস্পর্শে আসেন। পরবর্তী কালে 

সূভাষচন্দ্রের অনুগামী হিসাবে কাজ করেন। ১৯৩০ 

খু, সূকিয়া স্ট্রীট ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯৯৩০ খুশি, 

ডালহোৌসণ বোমার মামলা, ১৯৩৩ খু. গাঁলকি 

হত্যা মামলা প্রভীততে আঁভয্ত্ত হয়ে দীর্ঘাদন 

কারারুষ্ধ ছিলেন। শেষবার ১৯৩৯ খী. বন্দী হয়ে 

দ্বিতণয় 'িশবযৃদ্ধের শেষে মযান্ত পান। এরপর 

ফরোয়ার্ড বুক দলে যোগ দেন। মৃত্যুকালে কংগ্রেস 

দলের সদস্য ছিলেন। [১৬] 



গনাতন গোপ্যামশ 

সনাতন গোস্বামী (১৪৮০/৮৮ - ১৫৫৮) 
ফতেয়াবাদ- ফাঁরদপুর । পিতা কর্ণাটরাজ আঁন- 
রুদ্ধদেবের বংশধর কুমারদেব ৷ কুমারদেবের পিতা 
জ্ঞাতিকলহে পৈতৃক 'নবাস নবহট্রট বেত্তমান নৈহাটি) 
ত্যাগ করে ফাঁরদপুরের অন্তর্গত ফতেয়াবাদে 
এসে বাস করেন। এখানে সনাতন ও তাঁর ভ্রাতা 
রূপ আর শাস্তাদতে ব্যুৎপন্ন হয়ে গৌড়রাজ হুসেন 
শাহের মন্ত্রী হন। হুসেন শাহ্ সনাতনকে 'সাকর- 
মল্পক' উপাঁধ 'দিয়োছিলেন। তিনি সংস্কৃতজ্ঞ 
পাণ্ডত িলেন। আরব এবং ফারসাঁ ভাষায়ও তাঁর 
যথেম্ট জ্ঞান 'ছিল। রাজকার্যেও সুদক্ষ ছিলেন। 
মহাপ্রভুর প্রভাবে তাঁর মনে বৈরাগ্য জাগে । রাজকার্য 
অবহেলা করে ধর্মালোচনায় মশন হলে হুসেন শাহ্ 
তাঁকে রাজকার্যে 'াঁরয়ে আনবার চেম্টা করে- 
দিলেন। কিন্তু তিনি সব বাধা আতন্রম করে 
বৃন্দাবনে যান এবং বৈষবধর্ম প্রচারে আত্মীনয়োগ 
করেন। তান গোৌরাগ্গদেবের প্রধানতম পার্ধদ 
এবং বৃন্দাবনের বড়গোস্বামীর অন্যতম ছিলেন। 
সনাতন ও রূপ গৌরাগ্গদেবের দেওয়া নাম। তাঁদের 
পিতৃদত্ত নাম যথাক্রমে অমর ও সন্তোষ । মালদহের 
অন্তর্গত প্রাচীন রামকোলর ধবংসাবশেষে এখনও 
সনাতন ও রূপের বহু স্মাতাঁচহৃ পাঁরলাক্ষিত হয়। 
1তাঁন ব্রজধামের ল:ুপ্ততীর্ঘ উদ্ধার এবং বৈষণব শাস্দ- 
গ্রন্থাঁদ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা : 
“বৃহদ্ভাগবতামৃত”, 'হরিভান্তবিলাস ও দগ্দর্শনী 
টকা", 'লশলাস্তব বা দশম চরিত", বৈষফবতোষণা 
বা দশমাঁটস্পনন'। [২,৩,২৬,২৬] 

সম্তদাস বাবাজশী (১০.৬.১৮৫৯ - ১৯৩৫) 

বামৈ--শ্রীহট্র। হরাকশোর চৌধুরী। পূর্ব নাম-_ 
তারাকিশোর। এন্ট্রা্স পাশ করার পর কলিকাতায় 
এসে ব্রাহ্গধর্ম গ্রহণ করেন। এম.এ. পাশ করে গসাঁট 
কলেজের অধ্যাপক হন। ওকালাঁত পাশ করে শ্রীহ্ট্র 
ও কাঁলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় করেন। 
কাঠিয়াবাবার কাছে দীক্ষা 'নয়ে ১৮৯৩ খু, 
বৃন্দাবনে গুরুর আশ্রম নির্মাণ করেন। ১৯১৫ 
খুধ, সংসার ত্যাগ্গ করে সন্্যাস নেন। তখন তাঁর 
নামকরণ হয় সম্তদাস। গতাঁনই বন্দাবনে প্রথম 
ব্রজাঁবদেহশ বাঙালশ মহাল্ত। ১৯২০ খু. তান 
নম্বার্ক আশ্রমের মহাল্ত হন। তাঁর রাঁচত ও 
সম্পাদিত গ্রন্থ : ব্রক্গবাদী খাষি ও ব্রহ্মাবদ্যা” 
দার্শীনক ব্রহ্ম বিদ্যা”, 'ভেদাভেদ দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত, 
আলীম্ভগবদশগীতার টধকা', 'রামদাস কাঠিয়াবাবার 
জশবনণ' প্রভাতি। [৩,৩৯] 

সক্তোষকুদার সন্ত (১৫.১০.১৯০০ - ১৬.৯, 
১৯৩১) কাঁলকাতা । দূর্গাচরণ। ছান্রাবস্থায় রাজ- 
নৌতক জশবন শুরু করেন। ১৯২১ খু. অসহযোগ 
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আন্দোলনে তাঁর কারাদণ্ড হয়। মান্তর পর কংগ্রেসের 
কাজে আত্মানয়োগ করেন। তান শ্রামক আন্দোলনে 
পুরোধা ছিলেন । ১৯২৩ খু, গুপ্ত বিপ্লবী দলে 
শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের সত্যে সভায় বিপ্লব" 
কর্মপল্থা গ্রহণের উপর জোর দেন। অন্য সবাই 
মেনে না নিলে নিজেই এই পথ গ্রহণ করেন। তাঁরই 
প্রচেষ্টায় কাঁলকাতায় জওহরলাল নেহেরুর সভা- 
পাতত্বে সোশ্যালস্ট কন্্ফারেল্স হয়। চট্রগ্রাম 
অস্তাগার লুণ্ঠন ব্যাপারে গ্রেপ্তার হয়ে গহজলী 
জেলে প্রেরত হন। এখানে রাজবন্দীদের উপব 
পুীলসের গ্াালবর্ষণকালে আহত হয়ে এ 'দিনই 
মারা যান। মধ্য কাঁলকাতার একটি পার্ক তাঁর 
নামাঙ্কত। [১০,৪২] 

সক্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় (১৩০০ ব.-2) 
কলিকাতা । পািভাষাভিজ্জঞ, কাব, গল্পলেখক ও 
দার্শানক। ১৩২২ ব. 'বশিরশ' মাসিকপন্সের সম্পাদক 
ছিলেন । পরে শাঁশরকুমার ঘোষ প্রাতাঁষ্ঠিত 'অমৃতি- 
বাজার পাল্রকা'র সম্পাদক হন। এছাড়াও “ই্ডিয়ান 
মেডিক্যাল জার্নাল, নামে ইংরেজ মাঁসক ও বাংলা 
প্জ্পপান্ত মোঁসক) পান্রকার পাঁরচালনভার গ্রহণ 
করোছলেন। [২৫] 
সম্তোষকুমারশ গপ্তা। অসহযোগ আন্দোলনের 

পময় থেকে দেশবন্ধুর নেতৃত্বে '্বাভল্ব সভা- 
সামাততে ইংরেজী, বাংলা ও শহন্দীতে বন্তুতা 
দিতেন। ১৯২৩ খ্ডী. তারকে*বর সত্যাগ্রহেও তান 
সাহস ও বাদ্ধমত্তার পারচয় দেন। এই সময়কার 
শ্রীমক আন্দোলনকে কংগ্রেস-আদর্শানুগ করে তুলতে 
তান বিশেষ কাতিত্ব দেখান। শ্রামকদের কথা বলার 
জন্য 'তান "শ্রামক' নামে একটি সাপ্তাহক পান্রকা 
প্রকাশ করেন। [৪৬] 

সন্তোষচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 02-১৭,১০,১৯৩৬) 
'ব্রাটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবণ কার্যকলাপে অংশ- 
গ্রহণ করায় বিনা বিচারে রাজস্থানের দেউলা ক্যাম্পে 
তাঁকে আটক রাখা হয়। সেখানকার 'নর্মম ব্যবহারে 
[তান আত্মহত্যা করেন। 1৪২] 

সম্তোধচন্দ্র বেরা (- ১৮.৭.১৯৩৪) মেদিনখ- 
পূর। আঁখলচন্দ্র। জাতীয়তাবাদশ আন্দোলনে অংশ- 
গ্রহণ করায় জুলাই ১৯৩৪ খ্ী, পালস তাঁকে 
গ্রেপ্তার করে। মোঁদনীপুর জেলে পাঁলসের নির্মম 
অত্যাচারের ফলে মারা যান। [৪২] |] 

সক্তোষ ভ্ভীচার্ঘ, অধ্যাপক (৫- ২৪.১২, 
১৯৭১)। ঢাকা বশ্বাঁবদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক 
ছিলেন। পরে অধ্যক্ষ হন। পূর্ব বাঙলার মুক্তি- 
যুদ্ধের সময় পাঁকস্তানের আত্মসমর্পণের পূর্বে 
বহন বৃম্ধিজীবীর সঙ্গে তিনিও পাক হানাদারদের 
হাতে নিহত হন। [১৪৩,১৬৩] ' 



সম্ধ্যাকর নল্দী 

সম্ধ্যাকর নল্দী। পাল্দ্রবর্ধনপূর। প্রজাপাঁত। 

১২শ/১৩শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তাঁর 'পতা 
ছিলেন করণকুলের শ্রেম্ঠ ও পালরান্ট্রের সন্ধি- 
গ্রাহক । সন্ধ্যাকর পালবংশের রাজত্বকালের অন্যতম 

বাজা রামপাল-__যাঁন কৈবর্তরাজ ভমকে পরাঁজত 
ও নিহত করে উত্তরবঙ্গ পুনরুদ্ধার এবং বিজয়ের 
স্মৃতিস্বরূপ 'রামাবতাঁ' নামে নতুন রাজধানী স্থাপন 
করেছিলেন । 'রামচাঁরত' কাব্যে একপক্ষে দশরথপূন্র 
রামচন্দ্র ও অন্যপক্ষে পালরাজ রামপাল ও 
তাঁর উত্তরাধিকারীদের চরিতকথা ও ইতিবৃত্ত বার্ণত 
হয়েছে । কৈবর্ত বিদ্রোহ এবং দ্বিতীয় মহীপালের 
হত্যা থেকে মদনপালের রাজত্ব পর্যন্ত সমস্ত ইতি- 

হাসের বর্ণনা দেখে অনুমান করা যায়, মদনপালের 

রাজত্বকালের মধ্যেই এই গ্রল্থ-রচনা সমাপ্ত হয়। 
কুশলশ ভাষাবদ সম্ধ্যাকরের আঁবনশ্বর কশীর্ত এই 
গ্রশ্থাট সপ্রাসিদ্ধ রাঘব-পাশ্ডবীয়-কাব্যের ধারার 
অনুকরণে রাঁচিত এবং শ্লেষচাতুর্ধপূর্ণ ২২০টি 

আর্ধাম্লোকে সম্পূর্ণ । [৩৬৭] 

সমরেক্দ্রনাথ গ্ণ্ত (১৮৮৬2-১৯৬৩2) 
মোতিহার-িহার। নগেন্দ্রনাথ। শিল্পাচার্য 
অবনান্দ্রনাথের প্রথম যুগের অন্যতম ছান্র হিসাবে 
চিন্রশল্পে অভিনবত্বের পারচয় দিয়ে তান প্রথম- 
শ্রেণীর শিল্প হিসাবে প্রসিদ্ধ হন। চিন্রাীশল্পে 
কয়েকটি শেষ রশাতর উদ্ভাবক। পার্বত্য ও 
প্রাকতিক দৃশ্যাদি চিন্রা্কনে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। 
লাহোরের স্কুল অফ আর্টস্ আ্যাণ্ড ক্র্যাফটসৃ-এর 
প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ । 1৪] 

সমশের গাজপী (2-১৭৬৮)। ১৭৬৭ খ্ী. 
ব্রিপরা জেলার রোশনাবাদ পরগনার কৃষক বিদ্রোহের 
নায়ক সমশের গাজণ প্রথম জীবনে এক জমিদারের 
ক্রীতদাস ছিলেন। অসমসাহসী ও বাঁলম্ঠ যুবক 
সমশের বিদ্রোহ কৃষকদের সঞ্ঘবদ্ধ করে ত্রিপুরার 
প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর দখল করেন এবং সেখানে 

স্বাধীন রাজ্য প্রাতিষ্ঠা করে বনামূল্যে সমস্ত 
কৃষকদের মধ্যে জামবন্টন ও কর-মকুফ, জলাশয় 
খনন প্রভাতি জনাহতকর কাজ করেছিলেন। বাঙলার 
নবাব মীরকাঁশম ইংরেজ সৈন্যের সহায়তায় সমশেরের 

বাহনপকে পরাজত করেন। সমশের ধৃত হয়ে 
মার্শদাবাদের কারাগারে আবদ্ধ হন। পরে নবাবের 

হুকুমে তাঁকে তোপের মুখে বেধে হত্যা করা 

হয়। 1৬] 
সঙ্গীর বিশ্বাস (১৯২৯ - ৯.১০.১৯৭৪) খাঁটুরা 

_নদশয়া। প্রখ্যাত চক্ষুরোগ-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক । 

কাঁলকাতায়,সেপ্ট জোিয়ার্স এবং মোঁডকেল কলেজে 
শিক্ষা শেষ করে উচ্চশিক্ষার্থে ব্রিটেন যান। তান 

৩৫ 
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এঁডনবরা এবং ইংল্যান্ডের এফ.আর.ছস.এস.। কাঁল- 

খ্যাতি লাভ করোছলেন। নীলরতন মেডিক্যাল কলেজ 
হাসপাতালের চক্ষুরোগ বিভাগের প্রধান ছিলেন। 
অন্ধদের দৃষ্টদানের জন্য মাণ বসানোর অন্দ্োপচার 
এবং “রেটিন্যাল [ডিট্যাচমেন্ট'-এর ক্ষেতে প্রাথতষশা। 
“অতুলবল্লভ আই ব্যাঙ্ক, প্রধানত তাঁরই প্রচেষ্টায় 
স্থাঁপত হয়। পবত আঁভযাত্রী সঞ্ঘের তান কল্যাণ- 

কামী ছিলেন। নিজেও কয়েকবার 'হিমালয়ে ঘুরে 
'এসেছেন। [১৬] 

সরফরাজ খাঁ (2-১৭৪০) মার্শদাবাদ।?)। 
সুজাউদ্দৌলা বা সজাউদ্দীন। নবাব মৃর্শিদকুলি 
খাঁর দোঁহল্র। প্রকৃত নাম- আলাউদ্দৌলা । ম্ীর্শদ- 
কুলি খাঁর মৃত্যুর সময় সরফরাজের পিতা সুজা 
ওড়িশার শাসক ছিলেন। সরফরাজ মাতামহের 
সম্পাত্তর আধকারণশ গহসাবে রাজাসংহাসনে বসেন) 
ণকল্তু তা সুজা যখন এ রাজ্য আধকারের জন্য 
মার্শদাবাদে আসেন তখন যে কারণেই হোক 'তাঁন 
দপতাকে সে আধকার ছেড়ে দেন। ১৭৩১৯ খুশ. 
পিপিতার মৃত্যুর পর তিনি 'সরফরাজ খাঁ, নামে 
রাজপদে আঁধাঙ্ঠত হন। অতান্ত অলস, অকর্মণ্য 
ও দুশ্চারন্র হওয়ায় রাজ্যের সন্দ্রান্ত ব্যান্তগণ দল্লী- 
*বরের কাছ থেকে 'ীবহারের শাসনকর্তা আলণীবর্দী 
থার নামে সুবাদারশ সনন্দ আনেন। সনন্দ পেয়ে 
আলশবর্দশ সসৈন্যে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাল্রা 
করেন। সরফরাজ আলবদর গাঁতিরোধ করলে 

ঘাঁরয়ায় উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে তিনি 

প্রাণ হারান। [২,২৫,২৬] 
সরমা গণ্তা ১৮৮২-১৯৫০)ঢাকা। গিরীশ- 

চন্দ্র সেন। অজ্প বয়সে বিধবা হয়ে পতৃগৃহে ফেরেন। 
১৯২১ খুশী. গান্ধীজীর ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হন। 
১৯৯২৪ খু, তান আশালতা সেনের সঙ্গে ঢাকায় 
“গেন্ডারিয়া মহিলা সাঁমাতি' এবং গেপ্ডারিয়ার দৃই 
মাইল দূরে একাঁট নিরক্ষর ও নমশূদ্রপ্রধান গ্রামে 
জড়ান শিক্ষামান্দর' (১৯২৯) স্থাপন করেন। 

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর নামে বিদ্যালয়টির নামকরণ 
হয়। “সতাগ্রহণ সেবিকা-দল'-এর কার্মরূপে তিনি 
নোয়াখালণ, ঢাকা প্রভৃতি জেলায় লবণ আইন অমানা 

আন্দোলন পাঁরচালনা করেন। ১৯৩২ খী. আন্দো- 
লন পারচালনা করে তান কারারুষ্ধ হন। মস্ত 
লাভের পর কারারুদ্ধ মাহলাদের খোঁজখবর নেওয়া, 
মান্তিপ্রাপ্তদের নিজ নিজ কর্মকেন্দে পাঠিয়ে দেওয়া 
ও ধবাভল্ন বে-আইনণ প্রচারপর্র সাইক্লোস্টাইল করে 
হি বারা বালি করার দায়িত্ব ছিল তাঁর। 
তিন ঢাকা ও ঢাকার বাইরে বহু দেশসেবকেরই 
ড়াঁদ' ছিলেন। [২৯] 



সরষ, গঃস্তা 

সরঘ গদপ্তা ১৮৮৮- ১৯৪৫) কাঁলিকাতা। 
পৈতৃক নিবাস সোনারং--ঢাকা । দেবেন্দ্রমোহন সেন। 
১৯২৪ খুব. প্রাতাঙ্ঠত ঢাকার 'গেণ্ডারিয়া মাহলা 
সামাঁত'র সঙ্গে প্রথম থেকেই যুস্ত ছিলেন । হোঁমিও- 
প্যাথক চিকিৎসা এবং ধারাীবদ্যায় পারদর্শী 
হওয়ায় তিনি সামাতির স্বাস্থ্য-বিভাগের দাঁয়ত্ব 
নেন। ১৯২৮ খুশী, কলিকাতা কংগ্রেসে ঢাকা জেলার 
প্রতিনধিরূপে যোগ দেন। ১৯৩০ খন, নারায়ণ- 
গঞ্জে বিদেশী বস্তের দোকানে পিকেটিং করে কারা- 
রুদ্ধ হন। এই সময় ঢাকা জেলে 'বধবাদের নিজ- 
হস্তে রান্না করে খাবার দাঁব কর্তৃপক্ষকে মানতে 
বাধ্য করেন। ১৯৯৩২ খুশী. আন্দোলনে ঢাকা জেলা 

কংগ্লেস কামাঁটর 'ডক্লেটর নির্বাচিত হন ও কয়েক- 
জন স্বেচ্ছাসেবকসহ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে কারা- 
দণ্ড ভোগ করেন। [২৯] 
সরঘ-বালা সেন ১১৮৮৯ -১৯৪৯)। 'পতা-_ 

সাবখ্যাত দাশশশীনক পাশণ্ডিত রজেন্দ্রনাথ শীল। 
পিতার শিক্ষা ও আদর্শে তাঁর জীবন গড়ে ওঠে। 
১৯০ খা, এন্্রালস এবং ১৯০৯ খুশী, এফ.এ. 
পাশ করেন। বলাতে গিয়ে 2০০৮৩] 11790100007 

থেকে শিশুদের শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করে 
(১৯১২- ১৩) দেশে ফেরেন। ১৯১৫ খী. দেশ- 
বন্ধুর ভ্রাতা বসন্তরঞ্জনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়৷ 
স্বামশর মৃত্যুর পর দেশবন্ধুর ভগ্নীপাঁত বপত্নীক 
শরৎচন্দ্র সেনকে বিবাহ করেন। সাঁহত্যান্রাগিণন 
ছলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ “বসন্ত-প্রয়াণ”, 
“দেবোত্তর, পন্রবেণী-সঞ্গম', অন্নপূর্ণা" ৫একাগক- 
নাঁটকা), শবশ্বনাথ, প্রভাীত। 188] 
সরঘ্বালা সেন ১৫১৮৮৯-?) মৃলচর-ঢাকা। 

শ্যামাচরণ। ১৯২১ খুশী. অসহযোগ আন্দোলনের 
প্রভাবে দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ হন। খদ্দর প্রচারের 
উদ্দেশ্যে তান ঢাকা গগেন্ডারিয়া 'শিল্পাশ্রম'-এ 
বয়নকার্য শেখেন। ১৯৩০ ও ১৯৩২ খীন্টাব্দের 
আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কারাবরণ করেন। বির্রম- 
পুরে শঙ্কর মাহলা শাবির থেকে তাঁর পাঁরচালনায় 
আন্দোলন ও কোর্ট 'পিকোঁটং-এর ফলে কছু- 
দিনের জন্য কয়েকাঁট কোর্ট ও মদ-গাঁজার দোকান 
বন্ধ থাকে। ১৯৩২ খু, তাঁর ও তাঁর সহকমশ 
মাহলাদের বিশেষ চেস্টায় প্ীলসের সতর্ক দৃষ্ট 
এঁড়য়ে শবক্রমপূুর রাম্ধ্রীয় মাহলা সম্মেলনের 
প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩৩ খ্. কাঁল- 

কংগ্রেসের প্রাতানাধিরূপে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার হন। 
মান্তর পর পুনরায় আইন অমান্য করে বহরমপুর 
জেলে বন্দী থাকেন । মান্তলাভের পর পাকা কল্যাণ 

[ &৪৬ ] সরলাদেৰী চৌধরাপণ 

কুটিরে' গঠনমূলক 'বাবধ কাজে আত্মনিয়োগ 
করেন। [২৯] 

সরঘ্বালা সেনগুপ্তা (১৮৯৩ - ৩০.৩.১৯৬ ৮) 
পৃবাশম্হীলয়া-ঢাকা। চন্দ্রকান্ত গুপ্ত। স্বামী 
চুনীলাল। বাল্যে বিবাহ হওয়ায় বিদ্যালয়ে সামান 
1শক্ষালাভের সুযোগ পান। পরে স্বগৃহে পড়া- 
শুনা করে প্রভুত জ্ঞান অর্জন করেন। কর্মোপলক্ষে 
*বশুর-পঁরিবার বারশাল জেলার ভোলা শহরে বাস 
করতেন। পরে ভোলাই হয় তাঁদের স্থায়শ বাসস্থান। 
১৯১৮ খু. থেকে তিনি বহ্াদন মহকুমা "সরোজ- 
নালনী নারীমণ্গল সাঁমতি”র সম্পাঁদকা থেকে 
জাতি-ধর্ম-নার্বশেষে সেবাকার্য চালান। ১৯২১ 
খু, অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩০ 
খত, স্বামী মহকুমা কংগ্রেসের সভাপাঁত নির্বাচিত 
হলে তান স্বামীকে যথেম্ট সাহায্য করেন। 'বীণা- 
পাঁণ বিদ্যালয়” ও 'কর্মকুটির নামে শিল্প-প্রাতিস্ঠান 
এবং দূরাগত ছান্রদের জন্য স্বজ্পব্যয়ের ছাত্রাবাস 
স্থাপন তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ। ১৯১৪২ খাীল্টাব্দের 
আন্দোলনে তান স্বগৃহে অন্তরশণ থাকেন। ১৯৪৩ 
খুশী. মন্বন্তরে স্বামী-স্ত্রী মলে ৩৫৬/৩৬1ট নারী 
ও ১৪৩টি শিশুকে 'কমকুটিরে' তুলে নিয়ে সেবা- 
কার্য চালান। একাজে ঘরের অর্থ ও জনসাধারণের 

চাঁদাই তাঁদের সম্বল িল। হাসপাতাল, শিশুসদন 
ও শিশুদের জন্য বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপন করে- 
1ছলেন। দেশ-বিভাগের পর একান্ত অসহায় নারীদের 
গনয়ে তান মোদনীপুরের ঝাড়গ্রামে এসে সেখান- 
কার রাজ-এস্টেটের তৎকালীন ম্যানেজার দেবেন্দ্র- 
মোহন ভট্টাচার্যের সহায়তায় জাম ও অর্থ-সংগ্রহ 
করে আবার 'কর্মকু'টির স্থাপন করেন। তাঁর পাঁর- 

খাঁদকেন্দ্র, প্রাথামক বিদ্যালয় প্রভাত চলতে থাকে। 
ঝাড়গ্রামে মৃত্যু । [২৯,১৪৬] 

সরলাদেবশী চৌধারাশশ (৫৯১.৯.১৮৭২- ১৮১৮, 
১৯৪৫) জোড়াসাঁকো-কাঁলকাতা। জানকীনাথ 
ঘোষাল। মাতা স্বর্ণকুমারী দেবী ছিলেন রবীন্দ্র- 
নাথের জ্যোম্ঠা ভাঁগনশ এবং প্রখ্যাত লোখকা। পিতা 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রীতচ্ঠাতা। 
পতার 'বলাত প্রবাসকালে জোড়াসাঁকো ঠাকুর- 
বাড়িতে তাঁর শৈশব কাটে। বেখুন স্কুলে ভার্ত 
হয়ে কাঁব কামনগ রায় সেন), লেডন অবলা বস 
(দাস) প্রমুখের সাথী হন। ১৮৮৬ খশ. এন্ট্রাল্স 
ও ১৮৯০ খ্শ. ইংরেজীতে অনার্সসহ বি.এ. পাশ 
করেন। ফারসণ ও সংস্কৃত ছাড়া তিনি ফরাসখ ভাষা 
জানতেন। তৎকালীন প্রচাঁলত প্রথানুযায়শী অল্প 
বয়সৈ বিবাহ হয় নি। সঙ্গীতজ্ঞা হিসাবে প্রথম 
জশবনে খ্যাত অর্জন করেন। ভারতশয় জাতীয় 



সরলাদেষণী চৌধুরাণশ 

কংগ্রেসের সম্মেলনে বাঁ্কমচন্দ্ের 1বখ্যাত 'বন্দে- 
»তরমূত সঞ্গীতি 'সপ্তকোটি'র পারবে পন্রংশ- 
কোটি শব্দ যোগ করে গেয়োছিলেন। প্রথম দিকে 
বালিকাদের জাতীয় সঞ্গণত 1শক্ষা 'দতেন। স্বভাব- 
সলভ দূুঃসাহসিকতার সঙ্গে সুদূর মহশুরে 
1গয়ে মহারাণণী স্কুলে শিক্ষকতা করেন॥ ১৯০৩ খপ, 
কালিকাতায় “প্রতাপাদিত্য উৎসব, এবং শান্তর আরা- 
ধনায় 'বীরাম্টমশ ব্রত'-উৎসব পালন করেন। এইসব 
কাজের মাধ্যমে সর্বসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ 
জাগ্রত করতেন। 'নিরালম্ব স্বামী বা যতপন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাঙলার প্রথম গুপ্ত 'বি্লবী দল 
গঠনে সাহায্য করেন। স্বদেশ দ্ুব্য সাধারণের মধ্যে 
চাল, করার জন্য তিনি "ক্ষীর ভাণ্ডার, স্থাপন 
করোছিলেন (১৯০৪)। স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক বহু 
সঞ্গীতেরও তান রচয়িতা । তানই ভারতীয় 
নাবীদের মধ্যে প্রথম মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ 

প্রসতাবকে আভনন্দন জ্ঞাপন করেছিলেন। ১৯০৫ 

খে. উর্দু পান্রিকা "হন্দ-স্থান, (লাহোর)-এর 
সম্পাদক ও ব্যবহারজীবী রামভূজ দত্তচৌধুরীর 
সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। '্রিটিশ রাজরোষে স্বামী 
গ্রেতার হলে সরলা দেবী পান্রকার সম্পাদনা-ভার 
গ্রহণ করেন এবং এর একটি ইংরেজী সংস্করণও প্রকাশ 
করেন। এছাড়া পাঞ্জাবের গ্রামে গ্রামে পর্দানশশীন 
মাঁহলাদের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের কাজেও উদ্যোগ 
হন। ১৯১০ খুশী. এলাহাবাদ কংগ্রেসে এাঁবষয়ে 
তাঁন নিজ পারকজ্পনা পেশ করেন। তাঁর চেষ্টার 
ফলে "ভারত-স্বশ-মহামণ্ডল, প্রাতিষ্ঠিত হয় ও সারা 
ভারতে তার শাখা বস্তারলাভ করে। ৬.৮.১৯২৩ 
খু. স্বামীর মতত্যু হয়। ১৯৩০ খী. তান কাঁল- 
কাতায় "ভারত-স্্ী-শক্ষাসদন' স্থাপন করেন। 
১৯৩ খু. শিক্ষাজগৎ থেকে অবসর নেন এবং 
ধ্শিয় জীবনে ফিরে যান। প্রথম জীবনে থিওসঁফি- 
ক্যাল সোসাইটি ও পরে রামকৃ ও বিবেকানন্দের 
শিক্ষায় অনূপ্রাণিত হলেও শেষজীবনে তান 
বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্মাকে গুরুপদে বরণ করেন। ধনীর 
গৃহে জল্ম ও এ পাঁরবেশে প্রীতপালিত হলেও খাঁদ 
প্রচার ও ণলক্ষনীর ভান্ডার গঠনে কায়িক পরিশ্রম 
করেন। রাজনোৌতক জশবনে লালা লাজপৎ রায়, 
গোখলে, তিলক ও গান্ধীজীর সঙ্গে সংঁশলষ্ট 
[ছলেন। উত্তরাধকারসূত্রে সাহত্যপ্রাীতিভাও 'ছিল। 
কিছুদিন “ভারতণ' পান্রকা সম্পাদনা করেন। তাঁর 
বঁচিত ১০০ট জাতীয় সঞ্গতের সঙ্কলন 'শতগান, 
নামে প্রকাশিত হয়। বীরভূম ও লক্ষেণী শহরে বঙ্গ 
সাহিত্য সম্মেলনে পৌরোহত্য করেন। মাঁহলাদের 
মধ্যে তলোয়ার ও লাঠিখেলার প্রচলন করেন। 
জাতখয়তাবাদশ আন্দোলনের নেতীর্পে বাঙালীদের 

লযর়জা রায় 

মধ্যে তানি এক আঁবস্মরণণয় চারন্র। তাঁর অন্যান্য 

এশবরাতি পূজা, প্রভতি। [৩,২৩,২৫৬,২৬,১২৪] 
সরলাবালা দাস (আনু, ১৮৭২- ১৯৩৯) 

বহন্বাজার-_কাঁলকাতা। উপেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রখ্যাত 
অক্রুর দত্তের বংশধর । স্বামী- হেমেন্দ্রনাথ "মন্ত্র 
[তান লোকান্তাঁরতা কন্যার স্মাতর উদ্দেশে 
১৩১৮ ব. শমরণ' নামে একাটি শ্লোক-কাব্য প্রকাশ 
করেন। এই কাব্যগ্রল্থে প্রায় ১০০1ট খণ্ড-কাঁবতা 
আছে। 188] 

সরলাবালা দেব (১৮১২-?) শ্ীহট্র॥ জগৎ 
চৌধুরী । আসামের শিলচরে জন্ম। ১৭ বছর বয়সে 
বিধবা হন। শ্রীহট্রের মাহলা আন্দোলন ও নারপ- 
জাগরণে তান প্রাণসন্তার করেছিলেন। ১৯২৬ 
খন. শ্রীহটে প্রাতিষ্তঠত নারী-শি্পভবনে যোগ- 
দান করেন। ১৯৩০ খখ. শ্রীহট্র শহরে 'মাহলা 
সঙ্ঘ'-এর প্রাতিষ্ভঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩২ 
খু. আইন অমান্য আন্দোলন কালে ও ১৯৪১ খু, 
ব্যান্তগত সত্যাগ্রহে যোগদান করে কারার্ধ হন। 
১৯৪২ খু. 'ভারত-ছাড়"' আন্দোলনে তানি শ্রীহন্ট 
জেলা কংগ্রেসের [ডিক্টেটর 'নর্বাচিত হয়েছিলেন। 
[২৯] 

সরলাবালা সরকার (৯/১০.১২.১৮৭৬ - ১,১২৯, 

১৯৬১) কাঁঠালপোতা--নদীয়া। িশোরণলাল 
সরকার। স্বামী শরৎচন্দ্র সরকার। অজ্পবয়স থেকেই 
তানি সাহত্যচ্চা করতেন। তাঁর রাচত প্রথম কাবিতা 
১২৯৭ ব. “ভারতণ” পান্রকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৩০৫ 
ব. স্বামীর মৃত্যুর পর সাহিত্যচর্চায় আধক মনো- 
গনবেশ করেন। 'সাহিত্য', প্রদীপ”, উৎসাহ", 
ধজাহবী”,। “উদ্বোধন 'অন্তঃপুর  'সঃপ্রভাত?, 

কাঁবতা, প্রবন্ধ ও গল্প লিখতেন। তরি 'পতামহশ 
রাসসূন্দরী দেবী আতি বদ্ধ বয়সে আত্মজীবনী 
রচনা করেন। সম্ভবত তাঁরই নিকট থেকে 'তাঁন 
লেখবার অনুপ্রেরণা পান। কাঁলকাতা [বিশবাঁবদ্যালয় 
কুকি ১৯৫৩ খ্. তান শগারশচন্দ্র ঘোষ লেক্- 
চারার' 'নিষুন্ত হন। ভারতশয় মহিলাদের মধ্যে এই 
সম্মান গানই প্রথম লাভ করেন। স্বদেশী আন্দো- 

লনের সময় তিনি কর্মীদের অন্যতম নেপথ্য-প্রেরণা- 
দাতশ ছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রপ্থ : 
'অর্থঘা', শনবোঁদতা”, 'মনৃষ্যত্বের সাধনা", শচন্রপউ? 
প্রভৃতি। [৪,১৬,৩৩,৪৪] 
সরলা রায় (১৮৫৯ ?- ২৯.৬,১৯৪% £ ) পৈতৃক 

দনবাস তেলিরবাগ--ঢাকা । দূর্গামোহন দাশ । স্বামী 
_ শপ. কে. রায়। তান স্তী-শিক্ষা 'বিষয়ে সারা 
জপবন প্রচারকার্য চালান । রাক্ষ বাঁলকা বিদ্যালয়ের 



গরসাবালা দাস 

প্রথম মাহলা সেক্রেটারী, গোখেল মেমোরিয়াল 
স্কুলের প্রাতজ্ঠান্রী, কলিকাতা 1বশ্ববিদ্যালয় 'সনেটের 
সদস্যা এবং 'নাঁখল ভারত মাঁহলা সামমলনের সভা- 
নেত্রী ছলেন। গত শতাব্দীর শেষভাগে তাঁর 
প্রেরণায় কালকাতার আভজাত মাঁহলাগণ গতাভনয় 
করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুরোধে “মায়ার খেলা, 
গীতনাট্য লেখেন এবং স্বয়ং 'রহার্সেল পাঁরচালনা 
করেন। 1৫] 

সন্বসশীবালা দাশ (?- ২.১১.১৯৪ ২) শ্রীমানপুর 
_বর্ধমান। “ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ 

করেন। পৃলিসের নিমনম প্রহারে গর্ভপাত হয়ে তাঁর 
মৃত্যু ঘটে। [৪২] 

সরোজ আচার্য (১৯১০৫ -১৮.১০,১৯৬৮) 
কুষ্টয়া। দক্ষিণারঞ্জন। ১৯৩২ খপ. কুষ্টিয়া হাই স্কুল 
থেকে ম্যান্ট্রক পাশ করে সেন্ট পল্স্ এবং কৃফ- 
নগর কলেজে পড়াশুনা করেন। ইংরেজীতে অনার্স- 
সহ বি.এ. পাশ করে 'লাভংস্টোন মেমোরয়াল ও 
মোহনীমোহন পুরস্কার পান। তরুণ বয়স থেকেই 
রাজনীতিতে আকৃষ্ট হন এবং রুশ 'বপ্লবের প্রাতি 
তাঁর শ্রদ্ধা জাগে। ১৯৩০ খপ. চট্টগ্রাম অস্ত্বাগার 
আক্লমণের পর 'ব্রিটিশ সরকার তাঁকে দুইটি 'বাভন্ন 
ধারায় গ্রেপ্তার করে বক্সা ও দেউাঁল 'শাঁবরে 
রাখে। বন্দী জীবনেই তান ইংরেজী ভাষায় এম.এ. 
পরণক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান আধকার 
করে উত্তীর্ণ হন। জেল থেকে মস্ত পেয়ে কছুকাল 
অধ্যাপনা করেন। ১৯৪৩ খপ. সহ-সম্পাদকরূপে 
+17117005101)21) 9191)0210” পাল্রকায় যোগ দেন ও 

পরে “আনন্দবাজার পার্কা'র যুগ্ম-সম্পাদক হন। 
মূলত প্রাবান্ধক 'ছিলেন। ইংরেজী ও বাংলা দুই 
ভাষাতেই তাঁর অসামান্য দখল ছল, 'বশেষ করে 
রাজনোতিক ও সামাঁজক প্রবন্ধ রচনায়। মায় 
দর্শনেও অগাধ পাশ্ডিত্য ছিল। "দেশ, পাত্রকার 
বৈদেশিক" বিভাগের রচনা 'তানই লিখতেন। 
ভারতের কাঁমউনিস্ট পার্টর তাঁত্ৃক নেতা 'ছিলেন। 
তাঁর রাঁচত কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ আছে। [১৭] 

সরোজআভা দাসচৌধ্রী, নাগ (2-১৯.৮, 
১৯৫১) বাঁরশাল। পৈতৃক নিবাস জাঁমর্তা-বিক্রম- 
পূর--ঢাকা। রোহণীকুমার । স্বামী-বপ্লবী কর্মী 
ধশরেন্দ্রনাথ নাগ। ১৯৩৪ খে. বাঁরশাল থেকে 
বি.এ, পাশ করেন। ১৯৩৮ খু. বিবাহ হয়। ১৯২৯ 
খুখ. 'বস্লবশ সংস্থা 'অনুশশলন সাঁমাত'র ভাব- 
ধারায় দর্ীক্ষত হন । তান স্থানীয় অনুশীলন দলের 
মাহলা-সংগঠনের প্রাতিষ্ঠাতী। টিটাগড় ফড়যল্ত 
মামলার আত্মগোপনকারঁ বিশ্লবীদের 'তাঁন ও 
তাঁর সহকর্ম মেয়েরা অর্থ ও আশ্রয় 'দয়ে নানা- 
ভাবে গাহায্য করেছেন। ১৯৩৫ - ৩৭ খু. ডোঁটানউ 

[ ৫৪8৮ ] সরোজভূণ দাস 

ছিলেন। ১৯৩৮ খ্ী. স্বামীর সঙ্গে কালকাতয় 
“মহামানব শিক্ষাকেন্দ্র নামে বিদ্যালয় স্থাপন করে 
বাঁ্তবাসশ ও দাঁরদ্রদের মধ্যে সমাজসেবার ক. 
করেন। ১৯৪২ খ্ীম্টাব্দের আন্দোলনে বহু 
কর্মীকে তান নিজের বাঁড়তে আশ্রয় দিয়ে আন্দো- 
লন পাঁরচালনায় সাহাষ্য করেছেন। [২৯] 

সরোজকুমার রায়চোৌধরী €১৯০৩ - ২৯.৩, 
১৯৭২) মালিহাঁট-ম্ার্শদাবাদ। কাঁলকাতা 'বি*ব- 
[বিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ করে সাহত্যসেবা ও সাংবা- 
দিকের জশবন গ্রহণ করেন। অধুনালুপ্ত 'কৃষক' ও 
“নবশান্ত' দৈনিক পান্রকায় কাজ করার পর “আনন্দ- 
বাজার পাল্রকা'য় যোগ দেন এবং ১০ বছর পর 
অবসর নেন। এই সময়ে "বর্তমান নামে একট 
মাঁসক পান্রকা সম্পাদনা করেন। মৃত্যুর 'ছাঁদন 
আগে “অনন্ত নামে একটি ব্রিমাসকে আত্মজীবনী 
প্রকাশ শুরু করোছিলেন। সাংবাদিকতা বা গ্ব.- 
গম্ভীর প্রবন্ধ রচনায় 'সিদ্ধহস্ত হলেও বাঙাল? 
পাঠক সমাজে 'তাঁন ুপন্যাঁসকরূপেই পাঁরাচিত ও 
শ্রদ্ধেয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস : “নতুন ফসল", 
“কালো ঘোড়া”, “শতাব্দীর আভশাপ', “অনুম্টুপ 
ছন্দ', “গৃহকপোতা*, “হংসবলাকা' প্রভৃতি । তাব 
কয়েকাটি উপন্যাস চলাচ্চতায়িত হয়েছে । [১৬] 

সরোজকুমারশ দেবী (১৮৭৫ - ১৯২৬)। পিতা 
-অমথুরানাথ গুপ্ত । জোম্ঠন্রাতা পত্রীবউন,, প্রভাত" 
প্রভীত পন্রের ভূতপূর্ব সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। 
১৮৮৬ খযী. কাঁলকাতা কলুটোলার যোগেন্দ্রনাথ 
সেনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। সাহত্যানুরাগিণী 
িলেন। ১২৯৫ ব. থেকে 'তাঁন “ভারতী, ও ১৯২৯৭ 
ব. থেকে 'সাহত্য” পান্রকায় লিখতে আরম্ভ করেন। 
রাঁচিত কাবাগ্রল্থ : হাঁস ও অশ্রু, গতদল", 
“অশোকা' ; গজ্পগ্রন্থ : 'কাহনী', 'অদজ্টালাপ', 

“ফুলদানি' প্রভতি। [৪৪] 
পর়োজনালনশী দত্ত €৯.১০.১৮৮৭ - ১৯.১, 

১৯২৪) ব্যান্ডেল--হুগলশী।" ব্রজেন্দ্রনাথ দেব। 
স্বামী- গুরুসদয়। তান স্বগৃহে গৃহাঁশিক্ষকের 
কাছে লেখাপড়া শিখে সুশিক্ষিতা হন। খেলাধূলা, 
অশ্বারোহণ ও সঙ্গীতেও পারদীর্শনশ 'ছিলেন। 
১৯০৬ খশ, বিবাহ হয়। ভারতবর্ষে 'ব্রতচারী 
সাঁমাত' প্রাতঙ্ঠায় 'তাঁন স্বামীকে সাহায্য করেন। 
তাঁর বহুমুখশ প্রতিভা ও জনকল্যাণকর কাজের 
জন্য সমাট পণ্চম জর্জ ১৯১৮ খী. তাঁকে এম.ব.ই. 
উপাধি দেন। "সরোজনালনশ মাহলা সামিতি ও 
দশক্ষামান্দর' তাঁরই নামাঞ্কিত প্রীতত্ঠান। [৫১৩৩] 

সরোজভূষণ দাস (?- ২.৩.১৯১৫)। শিক্ষক 



গরোজিনশী দেবী 

আভযুন্ত হয়ে বন্দী হন। গুরুতর অসস্থ অবস্থায় 
জামনে খালাস পেয়ে অল্পদিনের মধ্যেই মারা 
যান। [৪২:৪৩] 

সরোজিনশ দেবশ (১২৮৮ - ১৩৬৭ ব.) উজর- 
পুর--বারশাল। ষম্ঠীচরণ মুখোপাধ্যায়। বাল্যে 
গবদ্যালয়ে শিক্ষালাভ হয় 'নন। কানিষ্ঠ ভ্রাতা স্বামী 
প্রজ্জানানন্দের নিকট 'তাঁন বাংলা, সংস্কৃত ও 

ইংরেজী অধ্যয়ন করে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। 
বালাবধবা ছিলেন। ১৯১৯ খ্ী, সন্্যাসগ্রহণের 

পর তাঁর নাম হয় ণ্লপুরাতীর্ঘ+ ; 'কিচ্তু 'মাতাজা?' 
নামেই বিখ্যাত হয়েছিলেন। ১৯০৫ খপ. তান 
জাতীয় আন্দোলনে অংশ নিয়োছলেন। তাঁর রাঁচত 
বহু স্বদেশাত্বক গান আছে। চারণ-কাঁব মুকুন্দদাস 
প্রথম জীবনে তাঁর মল্শিষ্য ছিলেন। [১৫৬] 

সরোজিনশ নাইডু 6১৩.২.১৮৭৯- ১/২-৩, 
১৯৪৯)। ডা. অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। পিতার 
কমর্ষেত্র হায়দ্রাবাদে জল্ম। আদ নিবাস 

বাহ্মণগাঁঢাকা। ১২ বছর বয়সে প্রবোশকা পাশ 
করেন। এইসময় ইংরেজীতে ২ হাজার লাইনের 
একটি নাটিকা রচনা করে নিজাম বাহাদুরের কাছ 
থেকে বিদেশে শিক্ষার জন্য বার্ধক ৩০০ পাউণ্ড 
বৃত্ত পান। ১৮৯৫ খন, ইংল্যান্ডে ঠগয়ে কিংস 
কলেজ ও পরে কেম্রিজ বিশ্বাবদ্যালয়ের গার্টন 
কলেজে পড়াশুনা করেন। সেপ্টেম্বর ১৮৯৮ খ্যা. 
স্বাস্থ্যের কারণে হায়দ্রাবাদে ফিরে আসেন এবং তিন 
মাস পরে ডা. মোতিয়ালা গোঁবন্দ রাজ্ূল নাইড়ুকে 
[বিবাহ করেন। অল্প বয়স থেকেই কবিতআ রচনা 
করতেন। লন্ডনে থাকা কালে 0171 0170 €0 ০3956 

এবং 4১50)91 901925 এই দুই জন বিখ্যাত 

ইংরেজ সমালোচকের উৎসাহে তাঁর প্রাতিভার বিশেষ 
স্ফুরণ ঘটে। ইংরেজ কাবতা রচনার জন্য “প্রাচ্যের 
নাইটিঙ্গেল” নামে পাঁরাঁচত 'ছিলেন। তাঁর রাঁচত 
বিবাহের গান, ঘুমপাড়ানি গান, পাজ্কিবেয়ারা ও 
ভাস্তওয়ালার গান প্রভাতি (বাবধ-বিষয়ক কাঁবতা- 
বলণ জনাপ্রয় 'ছিল। 'তাঁন ছিলেন একাধারে কাব, 
রাজনণাঁতক ও বাগ্মী। ১৯১৫ খ্যী. সক্রিয়ভাবে 
রাজনীতিতে যোগ দেন। ১৯১৯ খ্যাঁ, ভারতীয় 
নারীর আঁধিকার সাব্যস্ত করবার জন্য ইংল্যান্ডে 
যান। ১৯২৫ খ্য. কানপুরে অন্যাম্ঠত ভারতের 
জাতশয় কংগ্লেসের অধিবেশনে সভানেত্রী 'ছিলেন। 
১৯২৮ খুশী. আমোরকার জনসাধারণকে ভারতের 
স্বাধীনতার তাৎপর্য বোঝাবার জন্য আমৌর়িকা যান। 
১৯৩০ খুশি. আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ 'দিয়ে 
গ্রেপ্তার হন। পন্লে মহাত্মা গাচ্ধীর সঙ্গে লবণ 
সত্যাগ্রহে যোগ দেন। ১৯৩১ খট, গোল টোল 
বৈঠকে যোগদান করেন। ১৯৪৭ খ্যাঁ, উত্তরপ্রদেশের 

[ &৪৯ ] সহাকরাম বল 

রাজ্যপাল হন এবং আমৃত্যু এ পদে 'নযান্ত্ 'ছলেন। 
তাঁর উল্লেখযোগ্য কাঁবতাগ্রন্থ : 8170 ০ 71705 
“006 81016 ৬/108, 476 90115 01 11812? 

প্রভৃতি। [৩,৭,২৫১২৬,৩৩] 
সর্ফতোল্লা। ওশাখাইল--চ্গ্রাম। আলরাজা বা 

কানু ফাঁকর তাঁর পিতা । পিতার মতই কাঁবখ্যাত 
[ছল। 'সাহত্য সংহতা' পান্রকায় তাঁর একাঁটি পদ 
প্রকাশিত হয়েছে। যথা--'...শুনিতে মুরলখ/ছাঁড় 
গৃহবাঁড়। স্থির নহে নারীর চিত... । [৭৭] 

সর্বানষ্দ (১২শ শতাব্দী) বন্দাঘটপ- রাড়। 
আর্তিহর। সর্বানন্দ-রাঁচত প্ীকাসবস্ব' মর- 
কোষের টীকা) সর্বভারতীয় প্রাসাম্ধ লাভ করলেও 
বাঙলাদেশে তার কোনও পাস্ডুঁলাপ পাওয়া যায় 
ঘন। এই টাকায় তিন শতাধক প্রাচশনতম বাংলা 
শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। [৩] 

সবেশ্বর জানা (2-৫.১০.১৯৪২) মাঁহযা- 
গোটে-মোদনীপুর। মহান্দ্রনাথ। “ভারত-ছাড়' 
আন্দোলনে পাঁলসের গুলিতে আহত হয়ে তাঁর 
মৃত্যু ঘটে। [৪২] 

গবেশ্বির প্রামাণিক (?- ২২.৯,১৯৪২) দীক্ষণ- 

শবধতলা- মোদনপূর। ভারত-ছাড়' আন্দোলনে 

অংশগ্রহণ করেন। সারযাবোঁড়য়ায় পাসের গযালতে 
আহত হয়ে এ 'দিনই মারা যান। 1৪২] 

সবেশ্বর গাঁতরা (2-১৯৪৩) অমরপ্দর- 

মোদনীপুর। ১৯৩০ খনি. লবণ সত্যাগ্রহে এবং 

'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। বঙ্দী 

অবস্থায় মোদনীপুর জেলে মারা যান। [৪২] 
সবেশ্বর সার্বভৌম (১৮৬৬ - ১৯০০) নব- 

দ্বীপ। হারনাথ তকাসদ্ধান্ত। পিতামহ গোলক- 

নাথ ন্যায়রযের প্রাতভা ও বাশ্সিতার আঁধকারী 

সর্বেশ্বর পিতার গ্রল্থমৃদ্রণ, 'নবদ্বীপ বিদপ্ধজননী 

সভা'র সম্পাদকতা, সারমঞ্জরী গ্রন্থের সংস্করণ 

প্রভীতি পাণ্ডিতজনোচিত কাজে প্রভূত তৎপর ও 

উৎসাহশ 'ছিলেন। তাঁর মততু বাঙলাদেশে নব্যন্যায়- 

চ্চার ইতিহাসে সমাপ্তি এনেছে বলা যায়। [৯০] 

সহদেব চক্ষৰতর্শ। রাধানগর- হুগলী । ১৭৪০ 

খুপ, তাঁর রচিত ধর্মমঞ্গাল' কাবাগ্রল্ধে হিন্দু 

দেবশর সঙ্গো বৌদ্ধ উপাখ্যানগর্দীলও সা্নাবিষ্ট 

হয়েছে। তাঁর ধর্মপূরাণ (বা আনিলপুরাণ বা ধর্ম 

মঙ্গল) গ্রন্থে লাউসেনের কাঁহনী নেই। [২৩] 

গহদেব আহাতো (১৯১৪ - ১৯৩১) সরম্বা- 

পুরুলিয়া! গোবর্ধন। আইন অমান্য আল্দোরানে 

অংশগ্রহণ করেন। সত্যমেলায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ 

করার কালে পৃলিসের গিলতে মারা যান। [9২] 

সহাক্সরাম বস; (১৫.২.১৮৮৮ - ৬.১২,১৯৭০) 

নাগবোল--হুগলশ। বেপীমাধব । হুগলশী কলোঁজিয়েট 



লহায়রাম বসং 

স্কুল থেকে প্রবোশকা, ১৯০৭ খী. কলিকাতা 
প্রোসডেন্সী কলেজ থেকে 'বি.এ.১ ১৯০৮ খ্শ, 
এম.এ, ও ১৯১০ খ্ী. বি.এল. পাশ করে হয় 
বছর ওকালাতি করেন। শিক্ষাবদ অধ্যক্ষ 'গাঁরশ 
বসুর ইচ্ছায় বঙ্গবাসী কলেজে ভীদ্ভদ্বাবদ্যার অধ্যা- 
পক হন। ১৯১৬ খপ. কারমাইকেল কলেজে ডীক্ভদ-- 
ধদ্যার অধ্যাপক নিষ্যন্ত হয়ে বিখ্যাত অধ্যাপক 
একেন্দ্রনাথের প্রেরণায় বাঙলা ও 'নিকটবতশী অণ্চলের 
“পাঁলপোর্স১এর গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। 
প্রাথামক ফলাফল (0905০1৬2610115 010. 00৩ ']850- 

17017) 06 ১0157709155) প্রকাশিত হলে ১৯১৮ 
খু. বিশেষজ্ঞের নিরেশে 'সিংহল যান। এখানে টম 
পেচের অধধনে কাজ করে 31%০৮০ 01181 (বশেষ 

শ্রেণীর ছন্লাক) গনজের গবেষণার 'িবষয় ধনর্বাচন 
করেন। দেশে ফিরে ব্যাপক গবেষণার ফলে ডত্টরেট 
উপাধি পান। সম্ভবত উদ্ভদ্বাবদ্যায় কাঁলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উচ্চতম ডিগ্রী তাঁরি। 'বি*ব- 
“বদ্যালয়ের ভ্রমণ বৃত্ততে বার্লন, সরবোন ইত্যাঁদ 
ইউরোপশীয় বিশ্বাবদ্যালয়ে কাজ করেন। পরে 
লশ্ডনের ণকউ গার্ডেনে এবং প্যারসের ন্যাচারাল 
গহস্টরী 'মউীজয়মে" গবেষণা করেছেন। দেশে ফিরে 
আচার্য জগদশীশচন্দ্রের সহকারশ 'হসাবে ১৯৯২৫ - 
২৬ খখ. কাজ করেন। ফটোপ্রণ্ট সমেত “১০019- 
[01908 01 36089] 17 7215 1720 0143 

5019১) প্রকাশ করেন। গবেষণার সময় ১৯৯৮ - 

৪৭ খশ,। এনেচার' পীল্রকায় প্রকাশত ০০1! 
০৫16৪ 11 1001791-র ওপর তাঁর নিবন্ধ বিতর্ক 

সৃষ্ট করে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর মতই নির্ভুল 
ব'লে প্রমাণত হয়। 'সায়েল্স' ও নেচার, পান্রিকায় 
গমের ছত্রাক রোগ 152 2২850) বিষয়ে নিবল্ধ 
লেখেন। গিল্কা হুদের উইটাবর ছত্রাক 'নয়েও 
গবেষণা করেছেন। উীষ্ভদবদ্যার অন্যান্য বিষয়েও 
দিকছু গবেষণা করেন। খাদ্যের উপযোগন ভারতের 
'বাভন্ব প্রকার ব্যাঙের ছাতা 'নয়ে গবেষণা করে 
ভারত সরকারের কৃষি-বিভাগকে তা চাষ করার জন্য 
অবাহত করেন। বাঙলা ও ব্রদ্মের আলোক-াঁবাঁকরণ- 
কারণ £91-র গপর কিছু ?িকছু গবেষণা করেন। 
পোঁনাঁসাঁলন আবিচ্কার ও নূতন দিগন্তের উন্মোচনে 
তান উপলাব্ধ করেন-_তাঁর সারাজীবনের কাজ 
বশেষ ধরনের 915০165-এ নৃতিন 060)0- 

110181768000 4১850 পাওয়া যাবে। চিকিৎসক 

ছাদের সহায়তায় ৮০19০ নামে আন্টিবায়ো- 
'টকের আঁস্তত্ব আঁবিচ্কার করেন । পরবর্তী গবে- 
যণায় ০9717650 নামে আরেকাঁটি আযান্টিবায়ো” 
গটকের আস্তত্ব আবজ্কৃত হয়। আজও এ দুইটি 
গবেষণায় সাহায্যে কিয়াশশল যৌগিক (9০05 ০০1৪. 

[| &&০ ] সাতকাড় বল্দ্যোপাধায় 

79০0:)4) পদার্থকে 'বাচ্ছিন্ন করার চেষ্টা চলছে। 
8৪ বছরের গবেষক জীবনে ১৯৬৩ খর, পযন্ত 
১৯৭ট নিবন্ধ প্রকাশ করেন। 'নবন্ধগৃঁল ইউরোপ, 
আমোরকা ও এাঁশয়ার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পান্রকাষ 
মুত হয়। তিনবার কাঁলকাতা 'বিশবাবিদ্যালয়ের 
্রিফথ পুরস্কার, বিহার সরকারের উডহাউস স্মাতি 
পুরস্কার, এশয়াটক সোসাইটির ২টি পদক ও 
৩ বার লণ্ডন রয়্যাল সোসাইটির গবেষক বাত্ত পান। 
1তাঁন জাতশয় বিজ্ঞান ইন্ৃস্টাটউট, ভারতনয 
[7510198:01101081091 সোসাইট এবং বোটান- 

ক্যাল সোসাইটি অফ বেগ্গলের ফেলো, এঁডিনবরার 
রয়্যাল সোসাইট ও ইটালশীর আন্তজাতিক বোটাঁন- 
ক্যাল কংগ্রেসের স্টেকহোম ১৯৫০) মাইকলজা 
শাখার সহ-সভাপাঁতি ছিলেন। ১৯৫৭ - &৯ খী, 
ফরাসণ সরকারী 'শক্ষা-দপ্তরের আমল্লণে এ দেশের 
10175060170 8২5592101) 171 ০.৩... হন। 

দেশে ফিরে স্কুল অফ ত্রীপক্যাল মোঁডাঁসন-এ 
মাইকলজশর এবং আর. জজ. কর মোঁডক্যাল কলেজে 
বোটানশর এামারটাস অধ্যাপকরূপে কাজ করেন। 
[১৬,৬৮২] 

সহায়সম্পৎ চৌধ্রশ (2- ১৯৩১) সূচাক্রদান-__ 
চট্টগ্রাম । আম্বকাচরণ। চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের সভ্য 
িলেন। ১৯৩০ খঃশ. কারারুদ্ধ হয়ে জেলেই মারা 
যান। 18২] 

সাগরলাল দত (১৮২১ ১-১৮৮৬ 2) চুছুড়া_ 
হুগলশ। মোহনচাঁদ। স্বগ্রামে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে কাঁল- 
কাতায় ১৬/১৭ বছর বয়সে পিতার ব্যবসায়ে সহ- 
কারী হন। বেশপীদন পিতার ব্যবসায়ে না থেকে 
'কারলাইন নৌঁফিউ' নামে সাহেব কোম্পানীর আঁফিসে 
মুৎসৃদ্দির কাজ করে পরে নীলের ব্যবসায় শুর, 

করেন। দুই বছর নীলের ব্যবসা করে পরে 
অগ্রজের সঙ্গে পাটের কারবারে যোগ দেন। তাঁদের 
পাটব্যবসায়ই তখন সবশ্রেম্ঠ বলে বিবেচিত হয়! 

অত্যন্ত বাবু-প্রকাতির লোক হয়েও তিনি সাহেবী 
পোশাক কখনও পরতেন না। তান স্বগ্রামে ঠাকুর- 
বাঁড় ও আঁতাঁথশালা, কামারহাটিতে হাসপাতাল ও 
উচ্চ ইংরেজণ বদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং এঁ সব 
প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মৃত্যুকালে তের 
লক্ষাধক টাকা মূল্যের সম্পান্ত দান করে যান। 
গঙ্গার 'নকটে স্বাস্থ্যকর পারবেশে অবাঁস্ধত কামার- 

হাট হাসপাতাল এখন তাঁরই নামাঁঞ্কিত। 1৫] 

সাতকাঁড় বন্দ্যোপাহ্যায় (১৭.১০.১৮৮৯ - ৬.২ 

১৯৩৭) বেহালা- চব্বিশ পরগ্গনা। মলথনাথ। 

পৈতৃক 'নবাস মাহশনগর । বাল্যকালে গবপ্ত বগ্লবাঁ 
দলে যোগ দেন। হাঁরনাডি স্কুলের ছার়াবস্থায় ১৯০৫ 
খপ, স্যার সরেন্দ্রনাথের সংবর্ধনায় শোভাবাতা 



পাধনা বস, 

করার ফলে নরেন ভট্রাচার্য মোনবেন্দ্রনাথ রায়) 
প্রমুখ যে ৬ জন ছাত্র স্কুল থেকে বিতাঁড়ত হন, 
তন তাঁদের অন্যতম । তিনি ক্রমে যুগান্তর দলের 
সংগঠকরুপে দেশের নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীদের ঘাঁনন্ঠ 
সংস্পর্শে আসেন। ১৯১৪ খ্ী, বজবজে 'কোমা- 
গাতামার:' জাহাজের গদর বিপ্লবী দলকে সাহায্য 
করেন। মহায্দ্ধের সময় গোঁরলা যুদ্ধের প্রয়োজনে 
[তান নানাপ্রকার ম্যাপ এবং নকশাও সংগ্রহ করে- 
[ছলেন। ১৯১৫ খুশি. জার্মান অস্তরবাহশ জাহাজের 
সঙ্গে যোগাযোগের জন্য বাঘা যতীন কর্তৃক হ্যাঁলডে 
দ্বীপে প্রোরত হন। তাঁর ওপর অস্ত খালাসের 
দায়ত্ব ছিল। এই বছরই আগস্ট মাসে বাঘা যতশনের 
বান্তগত দূতরূপে নিরালম্ব স্বামীর কাছে পরা- 
মর্শের জন্য প্রোরত হন এবং সেপ্টেম্বর মাসে তিনি 
যুগান্তর দলের বৈদেশিক বিভাগের ভারগ্রহণ করেন। 
এই ষড়যন্ত্র শেষ পধন্তি ফলপ্রসূ হয় 'ন। ৪.৩, 
১৯১৬ খু, তিনি ধরা পড়েন। প্রথমে আলশপুর 
জেলে ছিলেন, পরে উত্তরপ্রদেশের নৈনী জেলে 
প্রেরত হন। এখানে রাজবন্দীদের ওপর দুর্বাবহারের 
প্রাতবাদে ৬৭ 'দন অনশন করেন। ১৩.১.১৯২০ 
খু. মান্ত পেয়ে সংগঠনের কাজে মন দেন। পুনরায় 
১৯২৪ - ২৭ খর. কারারুদ্ধ ছিলেন । ১৯৩০ খশ. 
টেগার্ট হত্যা ব্যাপারে তিনি দলীয় কর্মীদের পরি- 
কল্পনা দেন। এই বছরই তৃতীয়বার গ্রেপ্তার হয়ে 
স্বগৃহে অন্তরীণ থাকেন। ১৯৩২ খু. তাঁকে 
দেউলী বন্দীশাবরে নিয়ে যাওয়া হয়। অর্শ 
রোগাক্রান্ত হয়ে সেখানেই মারা যান। গাঁলক- 
নিধনকারণ প্রখ্যাত কানাই ভটাচার্য তাঁর সুযোগ্য 
অনুগত শিষ্য 'ছলেন। 1৪২,৪৩,৯২,১২৪] 

সাধনা বস; €(২০.৪,.১১১৯৪ - ৩.১০-১৯৭৩) 

কাঁলকাতা। সরল সেন। স্বামী মধু বসু। ত্রহ্মানন্দ 
কেশবচন্দ্র তাঁর পিতামহ । ধ্রশ এবং চল্লিশ দশকের 
উজ্জ্বল 'তারকা". নত্যাশজ্পী ও আভিনেত্রী। 
এম্পায়ার থিয়েটারে বের্তমান রাক্সি) ১৯২৮ খী, 
মধু বসন প্রযোজিত একাঁট অন্স্ঠানে তিনি প্রথম 
নৃত্য প্রদর্শন করেন। প্রথম আভিনয় নিউ এস্পায়ারে 
১৯৩০ খা, রবীন্দ্রনাথের দালিয়া গল্পের তন্লি'র 
ভাঁমিকায়। আলিবাবা নাটকে (৯৯৩৪) 'মর্জিনা'র 
ভূমিকায় নাচে-গানে এবং আঁভনয়-নৈপৃণ্যে তিনি 
সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেন। এই নাটকে আবদাল্লার 
ভূমিকায় ছিলেন মধ্ বসু। এই খ্যাত আরও 
বিস্তৃত হয়োছল মধু বস্ কৃত 'আলবাবা' চল- 
্চন্লের ১৯৩৭) মাধামে । মার্জনার সেই “ছ ছি 
এত্তা জঞ্জাল” গানটি দীর্ঘথাদন লোকের মুখে মূখে 
'ফবেছে। তাঁর আভনশত অন্যান্য নাটকের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য : শবদ্যৎপর্ণাঃ “াজনটশ', "সাবরশ। 

[ ৫৬৯১ ] সাঙগল্ত সেন 

'রুপকথা' ও 'মান্দর'। এই সব কাঁট নাটক ক্যাল- 
কাটা আযামেচার প্লেয়ারস (স.এপি.) সংস্থা 
প্রযোজনা করেন : পাঁরচালনা করেন মধু বসু! 
তাঁর দুই বোন বিনশতা ও 'িলীনাও কলাবিদ্যায় 
নিপৃণা ছিলেন। নামের আদ্য অক্ষর দিয়ে তাঁরা 
তিন জনে “ব-সা-ন' আখ্যায় পারাচত 'ছলেন। 
আলিবাবা ছাড়া তানি বহু বাংলা ও 'হন্দশ চিন্রেও 
অভিনয় করেছেন। 'রাজনর্তকণ'র ইংরেজশ চিত্রর্প 
শদ কোর্ট ড্যানসার' ছবিতেও তান মুখ্য ভূমিকায় 
রূপ দেন। শিল্প ও হাংস্কাতির প্রসারে এ বিষয়ে 
আগ্রহী আভজাত পাঁরবারের মেয়েদের তান অনু 
প্রাণিত করেছেন। 1১৬] 
সাম্বনা গৃহ (৪.১২.১৯১০ - ১৯,১২.১৯৩৪) 

ধৃপগাঁড়-আসাম। প্রবোশিকা পরাক্ষায় উত্তীণণ এই 
যুবকের মধ্যে ছান্লাবস্থা থেকে স্াহত্য-প্রাতিভার 
উন্মেষ দেখা যায় । রাজনশীতিতেও সমান উৎসাহ ছল । 

তাঁর রাঁচত রাজনীতি, অর্থনশীতি ও জাীবনন-বিষয়ক 
রচনাসমূহ এ সময়ের বিখ্যাত দৈনিকপন্ত ও সামায়ক 
পাল্রকায় প্রকাশিত হত। তাঁর বেশীর ভাগ গ্রন্থ 
সরকার চরম রাজনীতির পক্ষপাতমূলক বলে 
বাজেয়াত করে। ১৯৩১ খী, গ্রাপ্রল মাসে 
তান কাঁলকাতায় গ্রেপ্তার হন। ১৯৩২ খী, 
গহজলণ বন্দী 'শাঁবরে থাকা কালে ২১ 'দন অনশন 
করেন। এই সময় তাঁকে রাজশাহ জেলে সারয়ে 
আনা হয়। জেলের মধ্যে অত্যাচারের ফলে তান 
মারা যান। 1[৪২,৪৩] 

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৪ - ২৩.৩, 
১৯৬৫) লোকনাথপৃর- নদীয়া । ছান্রাবস্থা থেকে 
রাজনশীতর সঙ্গে যুন্ত 'ছিলেন। এম.এ. পড়ার 
সময় অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানকারী প্রথম 
ছাল্রদলের অন্যতম ছিলেন এবং রাজনোতিক কারণে 
কয়েকবার কারাবরণ করেন । প্রচার-বশেষজ্জরূপে 
খ্যাতিমান 'ছলেন। তান 'বাঁভিন্ন সময়ে ণবজল”' 
'উপাসনা' ও “অভ্যুদয় পাত্রকা সম্পাদনা করেছিলেন । 
স্বদেশপ্রোমক কাব হিসাবেও সুপাঁরিচিত 'ছিলেন। 
তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'আঁহতাশ্নি!, 
'অতসগ”, 'মধুমালত"ী”, 'রন্তরেখা, 'মনোমুকুরা, 
“বল্দনা', 'অনুরাধা", পত্তরঞজন', "মহারাজা মণশীম্দু- 
চন্দ্র প্রভীতি। পরবর্তি কালে 'তিনি কিকাতার 
জাতীয় মহাঁবিদ্যালয়ে বঞ্গভাষার অধ্যাপক হন ও 
দশক্ষাপ্রসারে আত্মানয়োগ করেন 0৩৪,৯১৭] 

সামষ্ত লেন (১১শ শতাব্দী)। পিতা--বীরসেন। 
বাঙলাদেশে সেনরাজবংশের প্রাতষ্ঠাতা। দাক্ষিণাতোর 
কর্ণট অণ্চল থেকে ১১শ শতাব্দীতে তান বাঙলা- 
দেশে আসেন। প্রথমে তান পালরাজগণের সামল্ত- 
রাজ হিসাবে রাড় অন্ঞলের (বর্তমান বর্ধমান) 



সাম। 

কোনও স্থানে রাজত্ব করতে থাকেন। তার পোন্ন 
বজয় সেনের আমল থেকেই প্রকৃতপক্ষে সেনবংশের 
স্বাধীন অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় । তান ব্রহ্ম- 
বাদী 'ছলেন। শেষ-জীবনে বাণপ্রস্থ অবলম্বন 
করেন। কারও মতে সেনরাজ্যের প্রাতষ্ঠাতা ছিলেন 
তাঁর ?পতা। [২৫১৬৩,৬৭] 

পাম; ও জিতু ছোটকা (2-১৪.১২.১৯৯৩২)। 
সামু ও জিতুর নেতৃত্বে দিনাজপুরের কয়েক শ 
সাঁওতাল বিদ্রোহী হয়ে আদিনা মসাঁজদ দখল করে 
স্বাধশনতা ঘোষণা করে। তাদের দমন করার জন্য 
জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পাীলস সুপারের অধশনে 'বরাট 
পুীলসবাহনঈ তাদের আক্রমণ করে। তীরধনূক ও 
বন্দুকের অসমযৃদ্ধে চারজন 'বদ্রোহী ও একজন 
প্ালস প্রাণ হারায়। দুইদিন পর আরও দুইজন 
[বিদ্রোহী মৃত্যুবরণ করে। 1৪৩] 

সায়ে্তা খা (2-১৬৬৪)। বাঙলার মোগল 
শাসনকর্তা । তাঁর রাজত্বকালেই বাঙলার তৎকালনন 
রাজধানশ ঢাকায় ইংরেজগণ কুঠী স্থাপন করে 
বাঁণজ্য প্রসারত করে (১৬৬৮)। ওরগ্গজেবের 
নিদেশে সায়েস্তা খাঁ মহারাম্ট্রবীর শবাজশীকে 
দমন করতে যান। প্রথমে জয়ী হলেও শবাজীর এক 
অতাক্তি আক্রমণে পাঁলয়ে আসতে বাধ্য হন। 
ঢাকার ছোট কাটারা ও সপ্তগম্বুজ মসাঁজদের 'তাঁন 
প্রাতষ্ঠাতা। [২৬] 

গারাঁথ (১৯২৪ - ১১.৫.১৯৪৫) ময়মনাসংহ। 
হাজং কৃষক-কন্যা। স্ব-প্রচেষ্টায় 'তাঁন 'শিক্ষালাভ 
করেন। তিনি হাজংদের মধ্যে বিবাহাঁদর বহু 
কুসংস্কার দূর করতে সমর্থ হন। কাঁমিানস্ট পার্টর 
সদস্যা ছিলেন। [৭৬] 

সারদাকাম্ত চক্বতশ (১৮৫৭ - ১৩.১১.,১৯১৮) 
নলডাঙ্গা রংপুর । কাশীধাম-প্রবাসী । জাতশয়তা- 
বাদশ ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করেন। অল্পবয়স্ক 
'বপ্লবশদের 'তাঁন অর্থসাহায্য করতেন। ১৯১৭ 
খুণ. গ্রেপ্তার হন এবং যশোহরের আলফাডাঙ্গায় 
অল্তরীণ থাকা কালে মারা যান। [৪২] 

গারদাচরণ উকশল (১৮৯০ ?-১৯৪০2)। 
শিল্পাচার্য অবনান্দ্রনাথের শিজ্পাদর্শে প্রথম জীবনে 
আকৃষ্ট হলেও সেই সম্গে তান একাঁট 'নজস্ব- 
পদ্ধাতর সম্ধান পান। এই স্বাতল্য্যের পারচয় 'দয়ে 
এদেশীয় ও বিদেশশয় অসংখ্য শিজ্প-রাঁসকের 
প্রশংসা লাভ করেন। তিনি এবং তাঁর দুই অনুজ 
বরদা ও রণদা একযোগে 'দিল্লশতে এক শিজ্পকেন্দ্ 
গাড়ে তোলেন । 1] 

সায়দাচরশ জন (১৭.১২.১৮৪৮ ” ১৯১৯৭) 
সেহালা- হুখলণ। প্রীসদ্ঘ আইন্জশবণ, গ্রজ্থকার ও 
ধবদ্যানুবাগ্শ। তান এল্ট্রাল্স, এফ.এ. ও ীব.এ.-- 

[৫৫&ই ] সারদামাঁণ, শ্্রীঙ্ীমা 

প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রথম ও এম.এ. পরীক্ষায় তৃতয় 
স্থান আধকার করেন। ১৮৭১ খী, প্রেমচাদ 
রায়চি বাত্ত পান। এন্ট্রাল্সে উত্তীর্ণ হয়ে ৫ বছরের 
মধ্যে তিনিই প্রথম এই পরাঁক্ষা পাশ করেন। ১৮৭৩ 
খুশী. ওকালাঁতি পাশ করে কাঁলকাতা হাইকোর্টে 
আইন ব্যবসায়ে ব্রতী হন। ১৯০২-০৩ খল, 
প্রথমে অস্থায়ী বিচারপাঁতি ও পরে ১৯১০৪ খন. 
স্যার গুর্দাস বন্দ্যোপাধ্যায় অবসর-গ্রহণ করলে 
স্থাঁয়ভাবে এ পদে আঁধিম্ঠিত হন। ১৯০৮ খল, 
এ পদ ত্যাগ করে বাংলা সাঁহত্যের সেবায় মনো- 
[নবেশ করেন। বদ্যাপাতর পদাবলীর সটীক 
সংস্করণ প্রকাশ তাঁর অন্যতম কশীর্ত। অপরাদকে 
কাম়স্থকারকা সঞ্কলন করেও সামাঁজক সাহত্যের 
প্ান্টসাধন করেছেন। তিনি বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের 
উন্নাতিকল্পে কায়স্থ পাঁরষদ এবং ভারতে একাঁলাঁপ 
িস্তারকল্পে 'একালাপ প্রচার সামাত' প্রাতষ্ঠা 
করেন। কয়েকবার সাহত্য-সভার ও বঙ্গীয় সাহত্য 
পাঁরিষদের সভাপাঁতি ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য 
রচনা : “উৎকলে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য”, 'ভারতরত্রমালা', 
কায়স্থকারিকা,, “টেগোর ল লেকচারসূ”, ল্যান্ড 
ল অফ বেজ্গল, প্রভাতি। তান কাঁলকাতায় আর্য- 
বিদ্যালয় বা সারদাচরণ এরয়ান ইনস্টিটিউশন 
প্রতিষ্ঠা করেন ০১৮৮৪)। পঁবশুদ্ধ সিদ্ধান্ত 
পাঁঞ্জকা'র (৯৮৯০) কাজে 'তাঁন মহেশ ন্যায়রত্ের 
সঙ্গে সহযোগতা করেন। 'তাঁন কাঁলকাতা কর্পো- 
রেশনের কামশনার (১৮৭৮ - ৮০), টেক্সট বুক 
সোসাহীটির সভ্য (১৮৮৪ - ৯০), 'বিশ্বাবদ্যালয়ের 
ফেলো (১৮৮৫) ও ভারতধর্ম মহামণ্ডলের প্রধান 

সঁচব ছিলেন। [৩,৭,২৫,২৬] 
সারদাপ্রসাদ চক্রবর্তী। কাঁলকাতা সংস্কৃত 

কলেজের ছাত্র ও ীলাপতত্রীবশারদ জেমস 
প্রন্সেপের অন্যতম সাহাধ্যকারাঁ। তাঁর সম্বন্ধে 
১৮৩৭ খশ. প্রলন্সেপ বলেন--01 005 0211519- 

0017, 11750620016 800118 ৮%11101715 ৬০105, 

| 19755911016 90850810828 10016 110515] 1ভ1- 

৫512178 ৮5 92০৫9 1719590 12210585216, 2 

০০ ০ 521151016 0011986, ৮10 1794 500154 
10 07612776115) 01555 19091 2001191)6...01)9 

5810785০০95 9558500. ০90191027195৩17 1 05 

12175190102 06 10917% 991751010 01355 

০০০৮৪1। [১৪৯] 
সারদানাণ, শ্রীশ্রীঙ্মা ২২.১২.১৮৫৩ - ২৯.৭, 

১৯২০) জয়রামবাটী-বাঁকুড়া। রামচন্দ্র মুখো- 
পাধ্যায়। শ্রীরাম পরমহংসদেবের পদ্ধী। বাল্যকাল 
থেকেই ধর্মভাবাপন্না ছিলেন। বৈশাখ ১২৬৬ ব. 
তাঁর বাহ হয়। শ্রীরামকফদেবের দেহত্যা্গের পর 



পারদারঞজল মহারাজ 

খাভশর সাধনায় মনোনিবেশ করেন। সবাইকেই তান 
পূত্র-কন্যার অত দেখতেন। তাঁর কিছু মন্তাশষ্য 
ছল । [৯,২৩] 

সারদারঞ্জন মহারাজ, স্বামী (2- ১৮.৮.১৯২৭)। 
শ্রীরামকৃফদেবের অন্যতম প্রধান শিষ্য । ১৮৮৬ খুখ, 
সংসার ত্যান্থ করেন। ১৮৯৬ খশ. স্বামী গিবেকা- 
নন্দের আহবানে লপ্ডনে গিয়ে বেদান্ত প্রচার করেন। 
আমোরকা য্ক্তরাষ্ট্রেও বেদান্ত প্রচারের সঙ্গে তানি 
ঘুন্ত ছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে স্বামণ 
'ববেকানন্দের সঙ্গে বেলুড় মঠ ও শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন 
স্থাপন করেন। আমৃত্যু এখানকার সম্পাদক 'ছলেন। 
নিবোদতা বালকা বিদ্যালয়ের উন্নাতিসাধনে তৎপর 
ছিলেন। 'তাঁন মিশনের মুখপন্্ 'উদ্বোধন" পন্রিকা 
সম্পাদনা করেন। তাঁর রাঁচত গ্রন্থ : শ্রীশ্রীরামকৃষণ- 
লশলা প্রসঞ্গা। 1৫] 

সারদারঞ্জন রাম (১২.২.১২৬৫- ১৫.৭.১৩৩২ 
ব.) মস্পা- ময়মনাঁসংহ । কালীনাথ (শ্যামসুন্দর 
মুন্সী নামে সমাধক পাঁরাচিত)। ময়মনাঁসংহ জেলা 
স্কুল থেকে বাঁন্তসহ প্রবোৌশকা পাশ করেন। বাল্য- 
কাল থেকেই তানি 'ক্রুকেট খেলা ও ব্যায়ামচর্চা 
করতেন । ঢাকা কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে কাঁল- 
কাতার সংস্কৃত কলেজে এম.এ. পড়তে থাকেন। 
কন্তু গাঁণতে অসাধারণ দক্ষতার জন্য প্রোসডেল্পী 
কলেজের গাঁণতের অধ্যাপক ও বশ্বাঁবদ্যালয়ের 
অস্থায়শ রোঁজস্ট্রার মি. ন্যাস তাঁকে প্রোসডেল্স 

কলেজের ছাত্ররূপে এম.এ. পরাক্ষা দিতে বাধ্য 
করেন। আলিগড় এম.এ.ও. কলেজে গাঁণত-অধ্যাপক 
নিযুস্ত হন। পরে বহরমপুর, ঢাকা ও অন্য কয়েকাঁট 
কলেজে অধ্যাপনার পর ১৯০৯ খন. কাঁলকাতা 
শবদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ নিযাুস্ত হয়ে আমৃত্যু এ 
পদে 'ছিলেন। 'আযালজাবূরা', ণজওমোদ্র”, পষ্শগোন- 
মোট্' প্রভাতি গ্রন্থের রচাঁয়তা। এছাড়াও রঘন, ভট্ট, 

ব্যাখ্যা রচনা করেন। তাঁর রাঁচত পাঁণান ব্যাকরণের 
সম্পূর্ণ ইংরেজশ সংস্করণ তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত 
হয়। তিনি বিশ্বাস করতেন- শুধু পড়ার ক্লাশে 
মানুষ তৈরি হয় না, মানুষ তোরর কাজ খেলার 
মাঠেও চলে। সাধারণের কাছে তান বাঙলার 
শক্ুকেটের জনকরপে পাঁরাঁচিত ছিলেন। তাঁর 'নজস্ব 
খেলার সরঞ্জাম ও বইয়ের দোকান 'ছিল। [২&, 
২৬১৮৪] 

সালবেগ। ও'ড়িশাবাসী এই কাঁবর জাঁবনী 
অতুলক্কৃফ গোস্বামী “ভক্তের জয় গ্রন্থে সন্ফলন 
করেন। এই গ্রন্থ থেকে জানা যায়, জনৈক পাঠাম 
£সন্যাধ্ক্ষ এক হিল্দু বিধবাকে বলপূর্বক গ্রহণ 

[ ৫৬৩ ] [লিন্ব জালা আই? 

করে। এই রমণীর গর্ভে তাঁর জল্ম। পরবতখ 
জীবনে তান একজন প্রাসদ্ধ ভন্ত বলে পাঁরগাঁণত 
হন। এই গাঁড়য়া কাঁবর বৈষবপদ “পদকজ্পতর,' 
গ্রন্থে স্কীলিত আছে এবং পদশগল বাঙালণ বৈফব- 
দের মধ্যে বহুল-প্রচারত । (৭৭) 

সংহবাহ;। থখীষ্টপূর্ব ৬স্ঠ- ৫ম শতাব্দীতে 
বঙ্গরাজ 'সংহবাহু লাড়দেশে সীহপুর নামে এক 
নগরের পত্তন করোছলেন ব'লে জানা যায়। এই 
লাড়দেশ সম্ভবত প্রাচীন লাঢ় বা রাঢ় জনপদ্দ এবং 
সীহপুর বর্তমান হুগলী জেলার গসঞ্গুর। তাঁর 
পুত্র বিজয়সিংহ কোন কারণে তা কর্তৃক রাজ্য 
থেকে নির্বাসত হয়ে সাত শত অনূচর সহ 
সমদদ্রপথে তম্বপাল্ন দেশের (তাম্রপর্ণপ বা বত'মান 
শ্রীলঙ্কা) লঙ্কা নামক স্থানে গিয়ে এক রাজ্য ও 
রাজবংশ স্থাপন করেন। বিজয়াঁসংহ বাঙাল কাঙ্ঠ- 
শিজ্পীর 'নার্মত পালতোলা জাহাজে চড়ে তাম্রপর্ণশ 
দ্বীপে উপাঁস্থিত হয়োছলেন। 1৬৭] 

[সকল্দরশাহ প্রবী। িতা- ইলিয়াস শাহ। 
বাঙলার একজন পাঠান নরপাঁত। রাজত্বকাজ 

১৩৫৭ - ৯৩ খু. । তান বাগলাদেশের স্বাধশনতা 
অক্ষুগ্ন রেখোঁছজেন। শিল্পের প্রতি তাঁর, যথেষ্ট 
অনুরাগ ছিল । পাশ্ডুয়ার 'বখ্যাত আঁদনা মসাঁজিদ 
তাঁরই আমলে 'নার্মত হয়োছিল। [৬৩] 

1সাঁতিকণ্ঠ বাচস্পাঁত, মহামছোপাধ্যায় (১৮৬৭ - 
১৯২৩)। আন্দ্ালয়াপাড়া-নবদ্বীপ। ক্ষেত্রনাথ 
চূড়ামাণ। ১২৯২ ব. নবদ্বীপের 'বঙ্গাববৃধজননী 
সভা" কর্তৃক 'বাচস্পাত' উপাধি লাভ করেন। কর্ম- 
জণবনে প্রথমে টোলে ও পরে বর্ধমানয়াজের বিজয় 
চতুষ্পাঠীতে স্মৃতিশাস্্ অধ্যাপনা করেন। ১৯৯১১ 
খুখ., কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের টোল 'বভাগে 
স্মৃতির অধ্যাপক নিযুন্ত হন। অবসর-গ্রহণের পর 
তানি কলিকাতা বিশবাঁবদ্যালয়ের লেকচারার 'ছিলেন। 
সংস্কৃত-বিষয়ে তান এম.এ. পরণক্ষার পরাক্ষক, 
কাঁলকাতা সংস্কৃত আসোসিয়েশনের স্মৃতির উপাধি 
পরণক্ষার প্রশ্নকর্তা ও পরশক্ষক এবং নবদ্বীপ 
বশ্গাববুধজননী সভা'র সম্পাদক 'ছিলেন। ১৯২৮ 
খপ. সরকার কর্তৃক 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি-ভূষিত 
হন। তাঁর রাঁচত গ্রন্থ : 'অলঙ্কারদর্পর্ণ', ভারতের 
দণ্ডনশীতি' প্রভাঁতি। 1[৪,৫১১৩০] 

সদ, মাক (১-১৮৫৬) ভাগ্লাদাহ-- 
সাঁওতাল পরগনা । সাঁওতাল বিদ্রোহের সব্বশ্রেচ্ঠ 
নেতা । কিছু লোকের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তিনি 
গ্রেতার হন। পরে তাঁকে গাঁ করে হত্যা কয়া 
হয়। 1৫৬7 

[সম্ধৃদান্সা দাইত (১৯২০- ১৯৪২) ভ্ভী- 
পুর-মোঁদনশপর | প্যামশ-অধরচল্র। ন্ভায়ত-ছাড়: 



?সয়াজদ্দোলা, নবাব 

আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। প্াীলসের 'নর্মম 
অত্যাচারের ফলে মারা যান। 1৪২] 
(সিরাজদ্দোৌলা, নবাব (১৭৩০ - ১৭৫৮) মার্শদা- 

বাদ। জইনউদ্দশন। নবাব আলশবদ্শ খাঁর দৌহত্র। 
১৭৫৬ খী, আলাবর্দী অপল্নক অবস্থায় মারা 
গেলে সিরাজ মার্শদাবাদের মসনদে আঁধাম্ঠত হন। 
বর্গীর হাঙ্গামার পর থেকে 'দিল্লশর সম্রাট ক্ষমতা- 
শুন্য হওয়ায় আলীবদর্শি 'দিল্লশতে রাজস্ব প্রেরণ 
রহিত করেন। এইসময় বাঙলা প্রায় স্বাধঈন হয়ে 
ওঠে । মসনদে বসার পর থেকে সিরাজ ইংরেজদের 
নানা কার্যকলাপে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। 
প্রথমেই তিনি ইংরেজদের কাঁশমবাজার কুঠি দখল 
করে ২০ জুন ১৭৫৬ খ্ী. কাঁলকাতা আঁধকার 
করেন। পরে জানুয়ারী ১৭৫৭ খ্ী. লর্ড ক্লাইভ 
কলিকাতা দূর্গ পুনরুদ্ধার করে। অতঃপর নবাবের 
সঙ্গে ইংরেজদের সান্ধ হয় যে, তারা 'বিনাশুল্কে 
বাঁণজ্য করতে পারবে এবং নবাব তাদের কু 
ক্ষতিপূরণ দেবেন। সন্ধি হলেও নবাব ফরাসঈদের 
সঙ্গে চুক্তি করে ইংরেজদের তাড়াবার ব্যবস্থা করতে 
লাগলেন । ক্লাইভ এই ব্যাপার জানতে পেরে চন্দন- 
নগর আঁধকার করে। এঁদকে বিভিন্ন কারণে জগৎ- 
শৈঠ, মশরজাফর, রাজা কৃষচন্দ্র প্রমুখ রাজপুরূষগণ 
নবাবকে 'সিংহাসনচ্যুত করবার জন্য ক্লাইভের সঙ্গে 
চক্রান্তে যোগ 'দিলেন। অতঃপর ২৩.৬.১৭ ৫৭ খী. 
পলাশ নামক গ্রামে উভয় পক্ষে যুদ্ধ সংঘাঁটত হয়। 
মীরজাফর প্রভাঁতর চক্রান্তে নবাব 'সরাজদ্দৌলা 
পরাজত হয়ে পলায়ন করেন। পরে মীরজাফরের 

মরণের আদেশে মহম্মদণ বেগ নামক জনৈক ঘাতকের 
হাতে নৃশংসভাবে নিহত হন। ভাগীরথীর অপর 
তণরে খোসবাগে তাঁর সমাধ আছে। িসরাজদ্দৌলা 
প্রকৃত অর্থে বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব। ২, 
৩,২৫,২৬] 

1সরাজদ্দীন হোসেন €১-১০-.১২.১৯৭১) 
শর্শনা--যশোহর। পূর্ব-পাঁকিস্তানের ম্ান্তিষুদ্ধ- 
কালে পাক-বাহনীর হাতে 'নহত সাংবাঁদক। 
১৯৪৫ খু. কাঁলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে পড়া 
কালে জশীবকাজনের জন্য 'দৌনক আজাদ" পা্রকায় 
৪০ টীকা বেতনে প্রুফ-রীডারের কাজ করতেন। 
১৯৪৭ খশ. দেশ-িভাগের পর পীান্রকাঁটি ঢাকায় 
স্থানাল্তাঁরত হলে তান সেখানে সহকারী বার্তা- 
সম্পাদক হিসাবে যোগ দেন। ১৯৫৪ খু, থেকে 
ইত্তেফাক" পাল্লিকায় সাংবাঁদকতার কাজ গ্রহণ করেন। 
২৬.৩.১৯৭১ খুশী. পাক-বাহনীর গোলাবর্ষণে 
ইত্তেফাক ভকন” আস্নিদস্ধ হয়” দোনিক ইত্তেফাক 
ও “দৌনিক সংবাদ'-এর নিজস্ব সংবাদদাতা ও জামাল- 

[6৫6৪8 ] পখতা দেব" 

পরের সংগ্রামী ন্যাপনেতা আহসান আলণও আল- 
বদর বাহনীর হাতে নৃশংসভাবে নিহত হন। [১৫২] 

1সরাজল হক থান, ড. (১৯২৪ -১৪.১২. 
১৯৭১) সাতকুচিয়া-নোয়াখালী। ঢাকা গবিশব- 
ধবদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনৃস্টাটউটের অধ্যা- 
পক এবং পূর্ব-পাঁকিস্তানের ম্ন্তিযুদ্ধ-কালে পাক 
ফৌজের নিয়োজিত আল-বদর দসুযদের দ্বারা নিহত 
বৃদ্ধিজীবীদের অন্যতম। তানি ১৯৪৩ খ্যী. কাঁল- 
কাতা 'বশ্বাবিদ্যালয় থেকে ডসস্টিংসন সহ বি.এ. পাশ 
করে ২ বছর সরকার কাজ করার পর ফুলগাজী হাই 
স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে যোগ দেন। ১৯৪৯ 
খুশী. বটি. পাশ করে 'বাভল্ন সরকারী স্কুলে 
1শক্ষকতা করেন। ১৯৬৬ খশ. ঢাকা 'বশবাবদ্যালয় 
থেকে এম.এড. এবং মার্কন য্স্তরাস্ট্ের কলেরেডো 
স্টেট কলেজ থেকে ডক্টর অফ এডুকেশন" 'িগ্রী 
লাভ করেন। তারপর ঢাকা 'বশ্বাবদ্যালয়ের 'শক্ষা 
ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক পদে 'িয্ক্ত 
হন। তান আমেরিকান আ্আসোঁসিয়েশনের সদস্য 
িলেন। তাঁর 'লাখিত ইংরেজী, বাংলা ও ইতিহাসের 
অনেকগাঁল পাঠ্যপুস্তক আছে। শিক্ষা ও গবেষণা 
ইন-স্টাটউটের অধ্যাপক ড্র মো. সাদত আলী 
ও 'শক্ষক মোহাম্মদ সাদেকও এ সময়ে পাক- 
বাহছনশর হাতে 'নহত হনা [১৫২] 

সশতাদেষী১ (১৫শ শতাব্দী) ফুলিয়া__ 
নদীয়া?) নাঁসংহ ভাদুড়াঁ। স্বামণ বৈষবপ্রবর 
অদ্বৈত আচার্য। তাঁর ভাঁগনন শ্রীদেবী অদ্বৈত 
আচার্যের অপর স্ত্। সশতাদেবী চৈতন্য-জননশ 
শচীমাতার গুরুপক্ষী 'ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর 
1তাঁন বহু সাধু-বৈষ্ণবকে দশক্ষা দান কয়েন। লোক- 
নাথ দাস রাঁচত “সশতাচারন্ল' কাব্যে তাঁর জগবনকথা 
ও মাহাত্ম্য বার্ণত আছে। [৩] 

লশতা দেবী ২ (১০.৪.১৮১৫ - ২০.১২.১৯৭৪) 
কাঁলকাতা । প্রখ্যাত সাংবাঁদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৷ 
আদ 'নবাস বাঁকুড়া । সশতা দেবী ও তাঁর জ্োন্ঠা 
ভাগনী শান্তা দেবীর রচনা এককালে বাঙলাদেশের 
সাহত্যক্ষেত্রে যথেষ্ট আলোড়ন তুলোছল । প্রথম তের 
বছর পিতার কর্মস্থল এলাহাবাদে কাটে। এলাহাবাদে 
মেয়েদের ভাল স্কুল না থাকায় গৃহশিক্ষকের কাছে 
দুই বোনের শিক্ষা শুরু হয়। সাংবাঁদক পিতাকে 
ঘরে যে সাহাত্যক ও সাংস্কৃতিক আবহাওয়ার 
সৃস্টি হয় তার মধ্যে তাঁরা বড় হয়ে ওঠেন। 
১৯০৮ খশ. এলাহাবাদের বাস উঠিয়ে পিতা কাঁলি- 
কাতায় ফিরলে তান বেখুন স্কুলে ভার্ত হন। 
১৯১২ খখ. ম্যাট্রক ও ১৯১৬ খশ, ইংরেজশিতে 
অনার্স 'নয়ে বি.এ. পাশ করেন। এর আগেই দুই 
বোনে মলে হন্দস্থানী উপকথার অনুবাদ করেন ॥ 



পগতারাম ন্যায়াচার্য 

১৯১৭ খী, থেকে প্রায় দুই বছর পিতার সঙ্গে 
শান্তিনিকেতনে থাকা কালে রবীন্দ্রনাথের ও ঠাকুর 
পারবারের নিকট-সংস্পর্শে আসেন? ২৮.৯.১৯২৩ 
খু, কল্লোল” ও প্রবাসী যুগের লব্তপ্রীতষ্ঠ 
সাহাত্যিক সুধরকুমার চৌধুরশর সঙ্গে তাঁর বিবাহ 
হয়। বিবাহের পর স্বামীর সঙ্গে প্রায় ৬ বছর 
রেঙ্গুনে থাকেন। ছান্রাবস্থা থেকেই তাঁর সাহত্য- 
জীবনের সূত্রপাত। প্রবাসীতে গল্প লিখতেন । দুই 
বোনে মিলে সংযুন্তা দেবী নাম 'দয়ে 'উদ্যানলতা, 
নামে প্রথম উপন্যাস রচনা করেন। এরপর শিশু- 
পাঠ্য অনেক বই লেখেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপ- 

'ক্ষাণকের আঁতাঁথ”, বন্যা”, 'জন্মস্বত্ব', 'মাতৃখণ 
প্রভৃতি । রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে তাঁর স্মতিচারণা 
'পুণ্যস্মৃতি শেষ-বয়সের রচনা । তান নিজের ও 
শান্তা দেবীর অনেক গল্প ইংরেজীতে অনুবাদ করে- 
ছেন। সেই গল্পগ্ীল 'টেলস অফ বেগ্গল” নামে 
অক্সফোর্ড ইউনিভাঁর্সিট প্রেস থেকে গ্রল্থাকারে 
প্রকাশিত হয়। ১৯৬০ খর. কালকাতায় অনুম্ঠিত 
আচ্তর্জাতিক মাহলা দিবসের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবে 
1তাঁন সভানেত্রী ছিলেন। 1[১৭,১৮] 

সশতারাম ন্যায়াচার্য-শিরোমাশ, মহামহোপাধ্যায় 
(১৮৬৪ - &.৬.৯১৯২৮) কাইতগ্লাম- বর্ধমান । নবীন- 
চন্দ্র তকালজ্কার। রাট়ীশ্রেণীয় ব্রাঙ্গণ। পিতার 
নিকট সংস্কৃত কাব্য ও ব্যাকরণ পাঠ করেন। তারপর 
নবদ্বীপে ভুবনমোহন বিদ্যারত্বের কাছে ন্যায়শাস্ 
অধ্যয়ন করে 'বঙ্গীববুধজননী সভা'র ন্যায়ের 
উপ্াাধ পরণক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও ণতকর্রত্ব' উপাধ 

লাভ করেন। ১৮৯৬ খু. এঁ সভা তাঁকে সর্বোচ্চ 
উপাধি ন্যায়াচার্য-শরোমাঁণ, দান করে সম্মানিত 

উপাধি পেয়োছিলেন। তারপর [তান কাশশতে বান এবং 
সেখানে স্বামী বলরাম ও স্বামী িশুদ্ধানন্দের নিকট 
অনেকদিন বেদান্ত অধ্যয়ন করে শেষ ব্যৎপাস্তি 
অজ্ন করেন। কর্মজীবন আরম্ভ হয় মার্শদাবাদে 
'মৃর্শিদাবাদ মঠ? নামে ১৩০২ ব.) তারই প্রাতি- 
ম্ঠিত চতুষ্পাঠঈতে। সেখানে ১৪ বছর অধ্যাপনা 
করে ১৯৩১৬ ব. তান নবদ্বীপে আসেন ও দেয়ারা- 
পাড়ার বনে চতুজ্পাঠশ স্থাপন করে অধ্যাপনা শুরু 
করেন। এই চতুষ্পাঠী পরে "আরণ্যচতুষ্পাঠ” নামে 
পারাচত ও বিখ্যাত হয়োছিল। এখানে তরি ছাদের 
মধ্যে কাশীবাসশ মহামহোপাধ্যায় বামাচরণ ন্যায়াচার্ধ 
অন্যতম ॥ ১৯১৩ খশ. তান বর্ধমানরাজ কর্তৃক 
শবদ্বৎশোভিনী সভাদর সভ্য মনোনীত হন। ১৯২১ 
খুশ. বাঙলা সরকার তাঁকে সংস্কৃত 'শিক্ষা-বিভাগের 

[ ৫৫৫ ] লনকাজ্ভ ভন্টাচার্য 

কার্ধীনর্বাহক সভার সদস্য করেন এবং এ বছরই 
তন ছ বেদসভা'র সভাপাঁতি 1নরববাচিত হন। 

১৯২২ খা. থেকে আমৃত্যু কুচাঁবহার রাজ- 

পাঁরবারের সবাঁবধ মাঙ্গালক কার্ষের জন্য উপ- 
দেস্টার পদে বৃত ছিলেন। তাঁর রাঁচিত সংস্কৃত 
্রদ্থাদির সংখ্যা প্রায় শতাঁধক। তার মধ্যে রবীন্- 
নাথের গাতাঞ্জালর অনুবাদ শেষ উল্লেখযোগ্য । 
এই অনুবাদ পাণ্ডত-সমাজে [বিশেষ সমাদৃত হয়ে- 
ছিল। বাংলা ভাষায় তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম-_ 
হরিবাসরসষ্গীত'। ১৯২০ খ্ঃশ, তান 'মহা- 
মহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। 1১৩০] 

সীতারাম রায় (১৭৫৭/৫৮-) ভূষণা-_ 
যশোহর। উদয়নারায়ণ। সতারাম ঢাকায় আরবখ 
ও ফরাসশ ভাষা এবং সামারক বিদ্যা শেখেন। 

মহম্মদ আলণ নামক জনৈক ফাঁকর তাঁর শিক্ষাগ্রু 
ছলেন। 'পতার কাছ থেকে প্রাপ্ত জাঁমদারণর 
সাহায্যে সৈনাসংখ্যা বাধিত করে স্বয়ং 'ব্াজা' উপাঁধ 
গ্রহণ করে বাঙলার সবাদার মার্শদকাঁল খাঁর 
িরুদ্ধাচরণ করতে থাকেন। মার্শদকালি কয়েকবার 

তাঁকে দমনের চেম্টা করেও অপারগ হন। ফলে 
1তাঁন সর্বাবিষয়েই স্বাধশন রাজার মত চলতে থাকেন। 
ণিল্তু পরে তান এশ্বর্যমদে মত্ত হয়ে গওঠেন। 
ফলে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উপাঁস্থত হয়। সেই সযোগে 
নবাব সৈন্য তাঁর বাসগ্রাম মহম্সদপুর আক্রমণ করে 
তাঁকে পরাজিত ও বন্দী করে। তাঁর মতত্যু-বিষয়ে 
নানা হিংবদন্তণ প্রচলিত আছে। কারও মতে তাঁকে 
শূলে দেওয়া হয় ও কারও মতে তিনি আত্মহত্যা 
করেন। তানি অনেক মান্দর 'ির্মাণ ও জলাশয় 
খনন করোছিলেন। বাঁঞ্কমচন্দ্রের "সীতারাম' উপ- 
ন্যাসের তিনি নায়ক। [২,৩,২৫,২৬] 

স্কাল্ত ভ্রাচার্য €৩০.৪.১৩৩৩ - ২৯.৯, 
১৩৫৪ ব.) কলিকাতা । 'নবারণচন্দ্র। আদ 'নবাস 
কোটািপাড়া--ফাঁরদপুর । বেলেঘাটা দেশবন্ধু হাই 
স্কুল থেকে প্রবোশকা পরাক্ষা দেন (১৩৫২ ব.)। 
মাত্র ২১ বছর বয়সে এই প্রাতিভাধর কাঁবর দেহান্ত 

হলেও সামান্য কয়েক বছরের মধো অত্যাশ্চর্য কাঁবত্ব 

শান্তর পরিচয় দিয়ে অশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। 

পারিবারক পারবেশ মানসিক বিকাশের অনুকনে 

ছিল না, তার উপর ছিল নিম্নমধ্যবস্ত বাঙালী 
পাঁরবারের অভাব-অনটন। তাঁর কাঁব-জীবনের মধ্যে 

ঘটেছে বাঙলাদেশে দুর্ভিক্ষ আর যুদ্ধজানত হাহা- 
কার। দাঁরদ্যু আর বার্থতার হতাশা বুকে নিয়ে 

আক্রমণে ধদন-দিন ক্ষয়গ্রস্ত হয়েছেন । তবুও প্রচণ্ড 

প্রাণশান্ত নিম্নে অপূর্ব এবং আশ্চর্য কাঁবতা রচনা 
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করে গেছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন-_ 
'আমাদের মধ্যে জীবনের আকাক্ক্ষাকে মুখর করে 
তোলার তপস্যায় সুকান্ত তাঁর বাঙ্ময় জীবনকে 
আহুতি দিয়েছেন । অধুনালপ্ত দৈনিক পাত্রকা 
'বাধীনতা'র িশোরসভা অংশের প্রাতষ্ঠাতা-সম্পা- 
দক 'ছিলেন। তাঁর রাঁচত কাব্যগ্রন্থ “ছাড়পত্র” প্ঘুম 
নেই” ও “পূর্বাভাস” বাংলা সাহত্যের উল্লেখযোগ্য 
অবদান। তাঁর অন্যান্য রচনা : "মঠেকরা”, “আভযান', 
হরতাল" ও গশীতিগনচ্ছ”। ফ্যাঁসাঁবরোধশ লেখক ও 
শাল্পসজ্ঘের পক্ষে তিনি "আকাল, কাব্যগ্রল্থ সম্পা- 
দনা করেন। [৩,৭,২৬] 

সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১ (১৯১৩ - ১৫.১১, 
১৯৩৮) কুষ্টিয়া নদখয়া। ছান্রাবস্থায় আইন অমান্য 
আন্দোলনে যোগ দেন। পরে দামোদর ক্যানাল 
ট্যাক্স-ববিরোধশী আন্দোলনে তাঁর সাক্লয় ভূমিকা ছিল। 
ক্রমে কমিউীনস্ট আন্দোলনে যোগদান করেন এবং 
আসানসোল কালয়ারী মজদুর হডানয়নের সহযোগী 
সম্পাদক হন। বার্নপুর ইস্পাত কারখানার শ্রামক 
ধর্মঘটে অপারসীম পাঁরশ্রম করেন । রানীগঞ্জ পেপার 
মিল ওয়ার্কার্প ইউীঁনয়নের প্রাতষ্ঠাতা ও প্রধান 
সংগঠক 'ছিলেন। এখানে ধর্মঘটের "দ্বিতীয় 'দনে 
পিকোটংরত অবস্থায় প্দাীলসের লরীর ধাক্কায় তান 
মারা যান। 1৭৬] 

নকুজ্জার বন্দ্যোপাধ্যায়২ (১৯১১ ?- ১৯৫৮)। 

চনরপারবেশক ও এইচ.এন.স. প্রডাকশল্সের প্রাণ- 
স্বরূপ ছিলেন। আইন অমান্য আন্দোলনের প্রাক্কালে 
ছান্রাবস্থায় কারাবরণ করেন। সাংবাঁদক হিসাবে 
কর্মজাবন শুরু। খেয়ালী" ও 'ভ্যারাই?িজ' নামে 
তদানীল্তন 'বখ্যাত দুহাঁট সাস্তাহক পাকার 
সঙ্গে তাঁর ঘাঁনম্ত যোগ 'ছিল। 'কছ্যাদন ইংরেজী 
সাপ্তাহক পান্রকা শসনেমা টাইমৃস-এর পাঁরচালক 
ছিলেন। এরপর 'িন্রব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করে 'চনত্- 
পারবেশনায় ও চিন্লানর্মাণক্ষেত্রে নিজেকে সমপ্রীতি- 
ধ্ঠত করেন। তাঁর প্রযোজিত ছাঁবগ্ীলর মধ্যে 
'ন্পশান্ত', 'কঙ্কাবতীর ঘাট", "একটি রাত' ও 
'পাঁথবী আমারে চায়” উল্লেখযোগ্য । তান বেঙ্গল 
ফিল্ম জার্নালস্ট-স্ আসোসিয়েশনের কার্ধীনর্বাহক 
সামাতর একজন 'বাঁশম্ট সভ্য 'ছিলেন। [১৬] 

সুকুজার ছিন্ন (১৮৮৫ - ১৯.৬.১৯৭৩)। পিতা 
কৃষকুমার মিত্র বঙ্গ-ভঞ্গ-রোধ আন্দোলনের অন্যতম 

তান 0040010018-509/5 ও  তদানপল্তন 

অন্যান্য বিপ্লবী প্রাতিজ্তানের সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠভাবে 
যাস্ত ছিলেন। রাঁগুলার অরাবিন্দ যুগের ঘটনাবলর 
শতাঁন ছিলেন অন্যতম ভাশ্ডারী। শবস্লবী 'নিকে- 

[ &৫৬ ] লনকুদার রায় 

তনে'র প্রাতষ্ঠা থেকে (১৯৬৮) এই অকৃতদার 
বিপ্লবী আমৃত্যু সেখানে বাস করেন। [১৪৯] 

সুকুমার রায় (১৮৮৭- ১৯২৩) কাঁলকাতা । 
সাঁহত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বাঙলার এক বিশিষ্ট ও 
খ্যাতনামা পাঁরবারে জল্ম। পিতা শিশু-স্যাহাত্যক 
উপেন্দ্রকশোর রায় চৌধুরণী । মাতা বিধুমখী ছিলেন 
প্রাসম্ধ ব্রাহ্মনেতা দ্বারকানাথ ও ভারতের প্রথম 
মাহলা চিকিৎসক কাদম্বিনী গাঞ্গ্ীলর কন্যা । ভ্রাতা 
ও ভগিনীরাও বহযখ্যাত। সৃখলতা রাও, পুণ্যলতা 
চক্রবতশপি ও লীলা মজুমদারের নামের সঙ্গে বাঙলার 
শিশুমানই পাঁরচিত। জ্যেষ্ঠতাত সারদারঞ্জন বাঙলার 
গ্ুকেট খেলার জনক বলে পাঁরচিত। সব 'মাঁলয়ে 
একটি 'বাঁশম্ট ও 'শাক্ষিত উদার পাঁরবারের আব- 
হাওয়ায় সুকুমার রায় বড় হয়েছেন। ছুটিতে এই 
পারবার দেশের বাঁড়তে যেতেন। মসয়ার (ময়মন- 
সংহ) বাঁড়র পাশে ছিল নদী। বৃহৎ পাঁরবারটি 
বায়ু পাঁরবর্তনের জন্য 'গাঁরাঁড, মধুপুর, চূনার, 
পচম্বা, দাঁজশীলংয়ে গেলেই শিল্পী পতা ছাঁব 
আঁকতে বসতেন। সেই থেকে বালক সকুমারও 
ছবি আঁকা শেখেন। কলমে মুখে মুখে মজার ছড়া 
বানানো আর ছাব আঁকার সঙ্গে সঙ্গে ফোটোগ্রাফীর 
চর্চাও শুরু হয়। পিতা উপেন্দ্রীকশোর ও 'িসে- 
মশাই 'কুন্তলশন'-খ্যাত এইচ. বোস বা হেমেন্দ্র- 
মোহন ফোটোগ্রাফীর চর্চা ও বৈজ্ঞাঁনক অনুশশলন 
করতেন। 'সাঁট স্কুল থেকে প্রবোশিকা পাশ করেন। 
রসায়নে অনার্সসহ প্রোসডেল্পী কলেজে ভার্ত হন। 
তখন থেকে নাটক আঁভনয় ও ছোটদের হাঁসির 
নাটক লেখায় উৎসাহ আসে । এসময়ে সম্ট হয় তাঁর 
ননসেল্স ক্লাব । ক্লাবের মুখপত্র ছিল 'সাড়ে-বাশ- 
ভাজা, ক্রমে বি.এস-স. পাশ করেন। ১৯৯১ খশ, 
ফোটোগ্রাফী ও প্রিন্টিং টেকনোলাঁজতে উচ্চাশক্ষার 
জন্য কাঁলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের গুরুপ্রস্ন ঘোষ 
স্কলারাঁশপ" লাভ করে 'বিলাত যান। 'বিলাত যাবার 
দকছু আগে শাল্তানকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও 
অবনান্দ্রনাথের সহ-আভনেতারূপে গগোড়ায় গলদ' 

আন্দোলনের প্রভাব তাঁর ওপর পড়ে। স্বদেশশ 
দ্রব্য ব্যবহার সম্পর্কে স্বভাবাঁসম্ধ হাঁসির গান 
লেখেন-- আমরা দিশী পাগলার দল...দেখতে খারাপ, 
গটকবে কম, দামটা একটু বেশশ/তা হোক না, 
তাতে দেশেরই মঙ্গল । লণ্ডন পেপছে স্কুল অফ 
ফোটো এনশ্রোভং আযন্ড 'জিঘোগ্রাফতে ভার্ত হন। 
পরের বছর স্যাণ্চেস্টার স্কুল অফ টেকনোলাজর 
বিশেষ ছাপে ভাঁর্ত হয়ে এখানে শিতার উদ্ভাবত 
হাফটোন পম্ধাত প্রদর্শন করে তার কার্যকারিতা 
প্রমাণ করেন। প্রবাসে তাঁর যা-কিছ দেখার বা শেখার 
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ছাপা হলে বন্তৃতার জন্য নানা সভায় 'নমন্ত্রণ পান। 
িবলাত বাসকালে তান সাপ্রোজেট আন্দোলন প্রত্যক্ষ 
করেন। বিলাত থেকে প্রায় প্রত্যেক সংখ্যায় গ্প, 
কাঁবতা ও আঁকা ছাঁব 'সন্দেশ' পাত্রকায় পাঠাতেন। 
১৯১৩ খড়. ৮০২৮৯. উপাধিসহ দেশে ফেরেন। 
তাঁর আগে আর কোন ভারতীয় এই উপাঁধ পান 
নি । দেশে ফিরে পিতার ব্যবসায়-প্রাতজ্ঠান “ইউ. রায়. 
আন্ড সন্স'-এ যোগ দেন। এইসময় বিবাহ হয়। 
১৯১৫ খাঁ. পিতার মৃত্যুর পর অনুজ সহ ব্যবসায় 
পাঁরচালনা করেন। এই সময় গুঁণমণন্ডলী ঘিরে 
রা হয় তাঁর 'মানডে ক্লাব । লোকে ঠাট্রা করে 
বলত 'মণ্ডা ক্লাব । আলোচনা ও পাঠের সঙ্গে প্রচুর 
দুরিভোজের বন্দোবস্ত থাকতো বলেই এই নাম। 
সভ্যদের মধ্যে ছিলেন-_কািদাস নাগ, অতুলপ্রসাদ 
সেন, 'নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, সূনীত্তিকমার চট্রো- 
পাধ্যায় প্রমূখ । স্ব্পকালঈীন জশবনে 'তাঁন 'বাভন্ন 
রকম লেখা ও রেখায় বাঙলা দেশের শিশুচিত্ত জয় 
করে 'নয়োছিলেন। তাঁর রচনাবলশীকে এই কয়েকটি 
বিভাগে ভাগ করা যায়- কাবা, নাটক, গল্প ও 
প্রব্ধ। কাব্যগ্রল্থ_'আবোল তাবোল", "খাই খাই” ; 
প্রবন্ধ--অতশতের ছবি” 'বর্ণমালাতত্্ ; ৭1ট নাটক-_ 

“হংসুটি', “ভাবুকসভা", 'চলচ্চত্তচণ্ার” ও “শব্দ- 
কম্পদ্রুম' | হ-য-ব-র-ল”, পাগলা দাশ, বিহরুপণী? 
তাঁর গল্পসংগ্রহ । এছাড়া ইংরেজী ও বাংলায় রচিত 
কিছু গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ আছে। ডাইরর আকারে 
একাট অপ্রকাঁশত রসরচনা : হেসোরামের ডাইরী' | 
তাঁর প্রখর কল্পনাশান্ত ও রসক মনের অপরূপ 
ভাষায় লেখা রচনার সঞ্গে তার আঁকা ছাঁবগুলও 
অতুলনীয় । উল্লিখিত রচনাগুঁল ছাড়াও বহু ছবিঃ 
কাঁবতা ও প্রবন্ধ নানা পরপান্ুকায় ও নানাভাবে 
ছাঁড়য়ে আছে। সৃগায়ক ও সুআভিনেতা হিসাবেও 
তান খ্যাঁতমান ছিলেন। [৩,৮৪] 

সুকুমার সেন (২.১.১৮৯৮- ১৯৬৩), ১৯২১ 
খুশী, আই.সি.এস. পরণক্ষা পাশ করেন। ১৯৯২২ 
খুশী, থেকে ১৯৪৭ খু. পর্যন্ত শাসন-বিভাগপয় 
নানা উচ্চপদে আধাষ্ঠত ছলেন। 'তিনি পশ্চম- 
বঙ্গের প্রথম মৃখ্যসচিব, স্বাধীন ভারতের প্রথম 
বনর্বাচন কমিশনার, বর্ধমান 'বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রথম 
উপাচার্য, দণ্ডকারণ্য সংস্থার চেয়ারম্যান প্রভাতি 
দায়ত্বশখল পদে কাজ করেছেন । আল্তজাতক 

ইলেক্শান কমিশনের সভাপাঁতিরূপে ১৯৫৩ খুশ. 
সুদানে সাধারণ 'নর্বাচন পাঁরচালনা করে অভভুত- 

[৫৫৭ ] নখরজানণ সঙান্দার 

পূর্ব কাঁতিত্বের পারচয় দেন। তারই স্বীকাতস্বর্প 
সুদানের একট প্রধান রাজপথ তাঁর নামাঁত্কত 
করা হয়। ১৯৫৪ খী, তাঁনই প্রথম ভারতয় 
নাগারকরুপে “পদ্মাবভূষণ' উপাঁধ পান। যল্ম ও 
রবীন্দ্রসঞ্গতেও পারদর্শী ছিলেন । 'নর্বাচন পাঁর- 
চালন সম্পকে তাঁর রাঁচত গ্রল্থাট বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য। 16] 

দ;কৃতি সেন (2 ৯.৪.,১৯৭২)। দেশাত্মবোধক 
সঙ্গীতের গায়ক ও সুরকার। কলিকাতায় বহু 
অনুষ্ঠানে অভ্যুদয় গশীতিনাটো গান করতেন। এই 
গীতিনাট্যের সুর 'তাঁনই 'দয়ৌছলেন। দেশাখ্ম- 
বোধক সঙ্গীতের প্রচারকল্পে এক সময় তান পার্কে 
পার্কে গান গেয়ে বোড়য়েছেন। গ্রামাফোন রেকর্ড 
এবং সনেমাতেও তান বহু সঙ্গীতের সরারোপ 
করেন। [১৭] 

সখময় রায়, মহারাজা (১-১৯.১.১৮১১)। 
ধনকুবের সৃখময় ব্যাঙ্ক অফ বেঞ্গলের প্রথম বাঙালী 
গিরেন্র। জনাঁহতকর কাজে প্রচুর দান করতেন। 
উলুবোঁড়য়া থেকে পুরীর সংহদ্বার পর্যন্ত 
সৃবিস্তৃত পথ তাঁর অর্থ-সাহাযো 'নীর্মত হয়োছিল। 
কলিকাতা পোস্তার রাজবংশের প্রাতজ্ঠাতা নকুধর 
তাঁর মাতামহ ছিলেন। "তান স্যার ইঙ্সাইজা 
ইম্পের দেওয়ানী করে মাতামহের ত্যন্ত সম্পান্ত 
প্রভূত পারমাণে বৃদ্ধি করোছলেন। 'দল্লশীর বাদু- 
শাহের কাছ থেকে "মহারাজা, উপাধি লাভ করেন 
ও পালাক ব্যবহারের অনুমাত পান। [৩১,৬৪] 

সংখরঞ্জন রায় (১২৯৬ -১৩৭০ ব.)। ঢাকা 
'বশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক ও রবান্দ্র সাহত্য- 
সমালোচনার অন্যতম পাঁথকৃৎ। মূলত 'তাঁন কাব 
লেন। ১৯১৩ খহী, কাব দেবেন্দ্রনাথের কাব্য 
নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে আধানক বাংলা 
সাহত্যের অগ্রণী সমালোচক 'হসাবে খ্যাত অর্জন 
করেন। ১১১৮ খপ. তাঁর 'লাখিত 'কথাসাহতো 
রবান্দ্রনাথ” শপর্ষক বিখ্যাত প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে 
প্রতিভা" পাত্রকায় প্রকাশিত হয়। প্রবাসণী', নব্য 

মত লেখক ছিলেন। 'জ্যোতিধপিপাস ছদ্মনামে 
গতান প্রবাসণতে 'বাভশ্ব পুজ্তকের সমালোচনা 
লিখতেন । তাঁর রাঁচত গ্রন্থ : শুক্লা” ১৩১৭ ব.), 
'মায়াচি্' (১৩১৮ ব.), আকাশপ্রদশপ' আখ্যাক়িকা- 
মুলক কাব্য), “হমানপ' গেজ্প) প্রভাতি। [৬] 

সখরঞ্জান সমান্দার, অধ্যাপক (জান, ১৯৯৩৮ - 

এপ্রল ১৯৭১৯) বানারপাড়া-_বারশাল। কাঁরক- 

চন্দ্র। বাইশহারশী স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, বাঁরশাল 

দব এম. কলেজ থেকে আই.এ. এবং কাঁলকাতা 'বিশ্ব- 

দবদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে বি.এ. পাশ 



সখলতা রাও 

করেন। প্রথমে গোপালগঞ্জ কলেজে আট মাস 
অধ্যাপনা করেন। পরে রাজশাহণ বশ্বাবদ্যালয়ের 
সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক নিষুন্ত হন। পূর্ব- 
বাঙলার ম্ান্তযুদ্ধকালে পাক সামারক বিভাগের 
নিয়োজত আল-বদর বাহনশর হাতে অন্যান্য 
বুদ্ধিজীবীদের মত 'তাঁনও 'নর্মমভাবে 'নহত 
হন। [৯৫২] 

সযখলতা রাও (১৮৮৬ - ৯.৭,১৯৬৯) কাঁল- 
কাতা। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী । কাঁলকাতা 
ব্রাহ্ম বাঁলকা বিদ্যালয় ও বেখুন কলেজে 'শিক্ষা- 
প্রাপ্ত হন। ১৯০৭ খী. ওঁড়শার ডা. জয়ন্ত রাও- 
এর সঞ্গে বিবাহ হয়। বিবাহের পর স্বামীর সঙ্গে 
সমাজসেবায় ব্রতী হয়ে 'কাইজার-ই-াহন্দঃ পদক 
পান। বাংলা ও ইংরেজীতে প্রায় ২০ট গ্রল্থ রচনা 
করেছেন। রাঁচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'লালভূঁলির 
দেশে', পথের আলো”, 'নানান দেশের রূপকথা, 
“নতুন ছড়া", শনজে পড়”, পনজে শেখ", "খেলার 
পড়া, 6৬ 9060৬, 'ঈশপের গল্প, শহতোপ- 
দেশের গল্প" প্রভীতি। শিশু সাহত্য সংসদ কর্তৃক 
প্রকাশিত ও তাঁর রাঁচত “নজে পড়, গ্রন্থটর জন্য 
১৯৬৬ খশ. লোঁখকা, প্রকাশক ও মুদ্রাকর ভারত 
সরকারের প্রথম পুরস্কার পান। এছাড়াও তাঁর 
রাঁচত আরও কয়েকাঁট গ্রন্থ পুরস্কৃত হয়েছে। 
ইংরেজীতেও কাঁবতা এবং ছড়া গিলখতেন। তাঁর 
রাঁচত ইংরেজী কবিতা-গ্রন্থ : “শলাভিং লাইটস?। 
ইংরেজণ গ্রস্থ 'বেহুলা'তে তাঁর আঁঙ্কত ছাঁব আছে। 
তাঁর অনুজা পুণ্যলতা চক্রবতণীও (৯৮৯০ - ১৯৯৭৪) 
সসাহাত্যক ছিলেন। পুণ্যলতার রাঁচিত 'ছেলে- 
বেলার 'দনগযাল, বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রল্থ। 
[৩,১৯৭] 

সখেন ভ্টাচার্য (2- ২৪.৪*১৯৫০) পূর্ব- 
বাঙলা। রাজশাহী জেলে বন্দী ছিলেন। ২৪.৪, 
১৯৫০ খশ. জেলের মধ্যে গুলি চালনায় 'তাঁন 
নিহত হন। এ দন নিহত শহীদদের মধ্যে ছিলেন 
আনোয়ার হোসেন, কম্পরাম সিংহ, দেলোয়ার 
হোসেন, বিজন সেন, সুধীন ধর, হানফ শেখ 
প্রভতি। এ বছরই খুলনা জেলে রাজবন্দী ফণণ 
গুহর মৃত্যু হয় এবং ফু বৈরাগীকে জেলের মধ্যে 
1পাঁটয়ে মারা হয়। 1৭৯] 

সখেল্দাবকাশ দত্ত ১ (১৯১৪ ?- ২৭.১০, 
১৯২৯) শ্রীপুর-চট্টগ্রাম। ম্যান্টরক ক্লাশের প্রীতিভা- 
বান ছান্ এবং চট্টগ্রাম কংগ্রেের স্বেচ্ছাসেবক 
ছিলেন। ২১.৯,১৯২৯ খু, চট্টগ্রাম কংগ্রেস 
কাঁমাটর সাধারণ আঁধবেশনের পর অন্যান্য স্বেচ্ছা- 
সেবকদের সম্গে বাঁড় ফেরবার সময় ছারকাহত 
হয়ে পরে মারা যান। তান সূর্য সেনের বিখ্যাত 

[66৮ ] লংচেতা কৃপালন 

চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের সদস্য ছিলেন। প্রখ্যাত 
[বিপ্লবী চারুবকাশ দত্ত তাঁর অগ্রজ । 1৫] 

সখেল্দ)বিকাশ দত্ত ২ (?- ৬,.১১.১৯৬৮) ছন- 
হরা- চট্টগ্রাম । দেওঘর বড়যন্ত্র মামলায় দীর্ঘ কারা- 
বাসের পর বিনা 'বচারে চট্রগ্রাম জেলে বন্দ 
গছলেন। চট্টগ্রাম যুব "বিদ্রোহের নেতা মাম্টারদাকে 
(সূর্য সেন) মুস্ত করার চেষ্টায় অংশ নেন। এই 
ষড়যন্ত্র ফাঁস হলে তাঁকে বহরমপুর জেলে বন্দশ 
করা হয়। ম্যান্তর পর প্রকাশ্য রাজনীততে অংশ 
নেন। [৯৬] 

স;চার; দেবী, মহারাণী (১৮৭৪ -?) কাঁল- 
কাতা। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র। স্বামী- ময়ূরভঞ্জের 
মহারাজা রামচন্দ্র ভঞ্জদেব। কাব্য, সঙ্গীত ও চিন্- 
বিদ্যায় বিশেষ পারদার্শনী িলেন। তাঁর আঞ্কত 
বহু চিত্রে অসাধারণ নৈপহণ্যের পাঁরচয় পাওয়া 
যায়। িছুঁদন “পাঁরচারিকা, পান্রকা পাঁরচালনা 
করেন। সমাজকল্যাণমূলক কাজেও 'তাঁন 'নযুন্ত 
ছিলেন । রাঁচত গ্রল্থ : “ভান্ত-অর্ঘয? ও 'প্রণাঁত । [88] 

লুচেতা কৃালনী (১৯০৮ - ১.১২.১৯৭৪) 
নদীয়া । পিতা এস. এন. মজুমদার ছিলেন পাঞ্জাব- 
প্রবাসী বাঙালণ ডান্তার। পাঞ্জাবের লাহোর শহরে 
শিক্ষারম্ভ । ১৯৩১ খী. দিল্লী গবম্বাবদ্যালয় থেকে 
ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম.এ. পাশ 
করেন। ১৯৯৩১ -৩৯ খ্ডী. পর্যন্ত কাশীর 'হন্দু 

অধ্যাপনায় নিষুস্ত থাকেন। ১৯৩৬ 
খু. কংগ্রেসের তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক আচার্য 
কৃপালনীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় এবং তখন থেকেই 
রাজননীতিতে সাক্রুয় অংশ 'নতে থাকেন। ১৯৩৯ 
খী. তিনি কংগ্রেসের বৈদেশিক-বিষয়ক সম্পাদক- 
রূপে নিষুস্ত হন। ১৯৪১ খুশী. আঁখল ভারত 
কংগ্রেস কাঁমাটর মাঁহলা দপ্তরে সম্পাদক 'হসাবে 
কার্ধভার গ্রহণ করেন। কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজে 
বিশেষ নৈপুণ্যের জন্য এবং সবরকম কাঠিন ও কঠোর 
কাজের জন্য তিনি প্রশংসত হন। এ সময় থেকে 
পারবারিক জীবন তুচ্ছ করে 'তাঁন ঘন ঘন কারা- 
জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। ১৯৪৫ খশ. 
তানি 'কস্তুরবা মেমোঁরয়াল দ্রাস্ট-এর সংগঠন- 
সম্পাদক ও উত্তরপ্রদেশ থেকে ভারতীয় গণপাঁরষদের 
সদস্য নির্বাচত হন। ১৯৪৬ খশ, সাম্প্রদায়ক 
দাঙ্গায় বিধ্বস্ত নোয়াখালশতে 'তাঁন গাম্ধীজীর 
সঙ্গে গিয়ে সেবাকার্য চালান। তাঁর সম্বন্ধে গাম্ধীজশ 
িখোছিলেন, “৪ 79515020 0£ 1515 5080:885 220 

01081790667 ড/150 0170818190 ০16016 00 1120191 

৮%/01081/00। দেশ স্বাধীন হবার পর উদ্বাস্তু 

সমস্যা সমাধানে তাঁর প্রশংসনীয় ভূমিকা, ছিল। 
১৯৪৭ - ৫১ খুখ. পর্যন্ত কংগ্রেস ওয়াাকং কাঁমাটির 



সজাতা দেবী 

সদস্য ছিলেন। ১৯৫১ খুব. কংগ্রেস ছেড়ে কিষাণ 
মজদুর প্রজা পার্টির জাতীয় পারষদের সদস্য হন। 
১৯৫২ ও ১৯৫৭ খী. নির্বাচনে লোকসভায় 
নির্বাচিত হয়ে পুনরায় কংগ্রেসে ফিরে আসেন। 
১৯৫৮ খত. কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে 
কাজ শুর; করেন। ১৯৬০ খ্ী. তান রাজ্য-রাজ- 
নীতিতে যোগ দেন। ১৯৯৬০-৬৩ খ্. 'তাঁন 
উত্তরপ্রদেশের শ্রমমন্ত্রী এবং ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৭ 
খটী. পযন্তি এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তিনিই 
ভারতের প্রথম মাহলা মুখ্যমন্্ী। ১৯৬৭ খুপ্ 
তান পুনরায় লোকসভায় 'নর্বাঁচিত হন। ১৯৬৯ 
খু, সংগঠন কংগ্রেসে যোগ দেন। তান ছিলেন 
একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং গাম্ধধজশর এক- 
নিষ্ত শিষ্যা। [৯৬] 

সুজাতা দেবী (১৯০২? - ১৯৬৭)। স্বামণ-_ 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পুত্র চিররঞ্জন। ভ্রাণকেন্দ্, 
সেবাকেন্দ্র প্রভৃতি স্থাপন করে সুজাতা সমাজসেবায় 
যথেষ্ট পারদার্শতার পরিচয় দেন। 18] 

সুদর্শন চক্রবতশ (৩ ২.৩.১২৭৪ - ২০.১.১৩৩৯ 
ব.) ঢাকা। ১৮৮৭ খী, রাজশাহী কলোজয়েট 
স্কুল থেকে প্রবৌশকা এবং ১৮৯৩ খর, বি.এল, 
পাশ করে রাজশাহীতে ওকালাঁত শুর্ করেন। 
১৮৯৮ খর. রাজশাহীতে 'বিশ্বেশবির ভোলানাথ 
আ্যাকাডেমী নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। 
১৯১১ খু, কংগ্রেসের আহ্বানে সাময়িকভাবে 
'ওকালাঁত ব্যবসায় তাগ করোছলেন। তানি রাজ- 
শাহর মিউানাসপ্যাল কমিশনার, বঙ্গণয় ব্যবস্থাপক 
সভার সভ্য ও বহুকাল রাজশাহশ কংগ্রেস কাঁমাঁটির 
সভাপতি 'ছিলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাদ্দ্রীয় 
সম্মেলনের রাজশাহী আঁধবেশনে রাজশাহশর পক্ষ 
থেকে অভ্র্থনা-সভায় সভাপতিত্ব করেন। 16] 

সদধাংশ্নকুসার শর্মা (১৯১০- ১৯.৮.১৯৩০) 
মন্ডালিভোগ- শ্রীহট্র। বি.এ. ক্লাশের ছাত্লাবস্থায় 
সদর্মাভ্যাল স্টুডেন্টস সামাতির সম্পাদক 'ছিলেন। 
আইন অমান্য আন্দোলন কালে গ্রেপ্তার হয়ে চার 
মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। শ্রীহট্র জেলে 
মৃত্যু। 1৪২] 

সধাংশশেখর নন্দী (2-২৪,১০.৯৯৩২) 
জয়পুরহাট--বগদুড়া। বোমা প্রস্তুতের সময় আহত 
হয়ে মারা যান। এঁ সময়ে আরও ৩ জন গুরুতর- 
ভাবে আহত হন। [৪৩] 

স;ধাকান্ড রায়চৌধুরী (১৮৯৪ 2-১১৬৯)। 
জীবনের প্রায় &০ বছর বিশ্বভারতী ও শান্তি- 
শনকেতনের নানা-বিষয়ক সেবায় কাটিয়েছেন । রবান্দ্র- 
নাথের দর্ঘকালীন সহচর ও একান্ত-সচিব ছিলেন। 
কাব হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাত ছিল। 1৪] 

[ ৫৫৯ ] সুধাীল্দ্নাথ মখোপাধ্যাক্স 

সঃধীন পোদ্দার (2- ২.৩,১৯৪৩) নারায়ণগঞ্জ 
_ঢাকা। কাঁমউনস্ট দলের 'বাঁশষ্ট কমশ ও ঢাকা 
টেক্সটাইল ইউনিয়নের সংগঠক ছিলেন। ঢাকার দাঞ্গা- 
প্রতিরোধে অসীম সাহসে কাজ করেন। মোটর 
দুর্ঘটনায় মারা যান। [৭৬] 

সঃধান্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৯-৭.১১.১৯২৯) 
জোড়াসাঁকো- কলিকাতা । দ্বজেন্দ্রনাথ। গপতামহ-_ 
মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ । মেট্ট্রোপালটান ইনস্টিটিউশন 
থেকে এন্ট্রান্স ও ১৮৯০ খুখ. প্রোসডেন্সী কলেজ 
থেকে বি.এ. পাশ করেন। রবদন্দ্র-পরবর্তণ কথা- 
সাহিত্যে তীন প্রশংসনীয় দক্ষতা দৌখয়োছলেন। 
'ভারতী', 'সাহত্য”, 'প্রবাসী' প্রীত মাঁসক 
পন্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও কাঁবতায় তাঁর রচনা- 
নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তান ১২৯৮ ব. 
'সাধনা' পন্রিকা প্রকাশ করে ৩ বছর পাঁরচালনা 
করেন। পরে রবীন্দ্রনাথ তার ভার নেন। উল্লেখ- 
যোগ্য রচনা : ধর্মের আভিব্যান্ত এবং ব্রাঙ্মাসমাজ।, 
'বৈতানিক', 'দোলা' (কাব্য), 'মায়ার বন্ধন, (উপ- 
ন্যাস)' "চত্ররেখা', 'কিরঙ্কা, 'মঞ্জুষা', শচন্রালণ' 
(গজ্প), প্রসঙ্গ" (সন্দ্ভ) প্রভাতি। 1৩,৫,২৮] 

সংধান্দ্রনাথ দত্ত ১৯০১ - ১৯৬০) কলিকাতা । 
দার্শানক হটরেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র ষুগে রবশ্দপ্রভাব- 
মুস্ত অন্যতম 'বাশম্ট বিদ্ধ কবি, খ্যাতনামা সমা- 
লোচক এবং সাংবাঁদক। কাশশর থিয়সাফস্ট হাই 
স্কুল এবং কাঁলকাতার স্কাঁটশ চার্চ কলেজের ছান্র 
ছিলেন। দুই বছর বিদেশে কাঁটয়ে দেশে ফিরে 
১৯৩১ খে. থেকে ১২ বছর 'পারচয়' পাল্রকা 
সম্পাদনা করেন। ফরওয়ার্ড”, “স্টেটসম্যান' এবং 
“সবুজপন্রে'র সঙ্গেও তাঁর ঘাঁনম্চ যোগাযোগ 'ছিল। 
১৯৫৪ - ৬০ খএী. তিনি যাদবপুর বিশ্বাবদ্যালয়ে 
তুলনামূলক সাহত্য বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। 
'বাভল্ন বিষয়ে তাঁর গভদর পড়াশুনা গছল। 
প্রাসদ্ধ গাঁয়কা রাজেশ্বরশ বাসুদেব তাঁর দ্বিতীয়া 
স্মণ। তাঁর রাঁচিত উল্লেখযোগ্য কাব্গ্রল্থ : “তন্বী! 
“অকেন্ট্রা', ক্রিদ্দসন', “উত্তর ফাঙ্গুনী”, “সংবর্ত”, 
প্রাতিধবান ও 'দশমণী? | প্রবন্ধ-রচনায় তাঁর মনন- 
শশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবন্ধ গ্রদ্থ : দ্বগত?, 
'কুলায় ও কালপুরুষ' প্রভাতি। [৩] 

সুধীল্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৩০৫? - ২৯১৬, 
১৩৭০ ব.)। কাঁলকাতা প্রেসিডেল্সী কলেজের কৃত 
ছাত্র ছিলেন। ১৯৩৪ খু. অবিভন্ত বাঙলার আইন 
দপ্তরে যোগ দেন। ১৯৪৭ খু, গণ-পাঁরষদে 
'নিষূক্ত হন এবং সকল পর্যায়ে সংবিধান প্রণয়নের 
কাজে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫২ খু. রাজাসভা 
গঠিত হওয়ার পর সচিব নিষুস্ত হন। ১৯৬২ খুখ, 
পন্মভূষণ' উপাঁধ পান। [8] 



পধীল্দ্র বস; 

গুধশল্দ্র বস (2- ২৬.৫.১৯৪৫)। তিনি আমে- 
রিকায় ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের পারচালক- 
গণের মধ্যে অন্যতম 'ছিলেন। আমোরকার আইওয়া 
[বশ্বাবদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন এবং 
প্রায় ৩০ বছর অধ্যাপনা করেন। [৫] 

সুধশরকমার ঘোষ (১৯০৫ 2- ২৪.৪,.১৯৭০) 
আমড়াডাঞ্গা- চাব্বশ পরগনা । যাদবপুর কলেজ 
থেকে ইলেকাহ্রক্যাল হীঞ্জনীয়ারং পাশ করে ইলেক.- 
ট্রিক্যাল কন্ট্রান্টর হিসাবে ব্যবসায়ী মহলে প্রচুর 
সুনাম অর্জন করেন। তান ভারতবর্ষে প্রেক্ষণ- 
বিষয়ক যল্জাঁদ (0101155] 15915817518) নর্মাণের 

পাঁথকৎ। [১৬] 
ল,ধীরকুমার চ্যাটার্জি, রেভারেন্ড (2- ১২.৪, 

১৯৬৬)। সুধশরকুমার ১৯১১৯ খ্যীঁ, আই.এফ.এ. 
শশল্ড বিজয়ী খেলোয়াড়দের অন্যতম । এই খেলায় 
মোহনবাগান দলে লেফট-ব্যাকে খেলার সময় 'তাঁনই 
একমাঘর বুট-পরা খেলোয়াড় ছিলেন । মোহনবাগানের 
আগে তান ন্যাশনাল আআসোসিয়েশনে খেলতেন। 
নাটোরের মহারাজ জগাঁদল্দ্রনাথ রায়ের 'নরেশে 
তনি শুধু পায়ে ফুটবল খেলা ছেড়ে বুট ধরেন। 
হাঁটুতে আঘাত পাওয়ায় ১৯৯১৩ খী. ফুটবল 
থেকে তান অবসর নেন । কাঁলকাতা বশপস কলেজে 
ধর্মশাস্ম অধ্যয়ন করেন। মোহনবাগান দলে যখন 

খেলতেন তখন লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি কলেজে 
ইংরেজী ও ইতিহাসের সনপ্রাতষ্ঠিত অধ্যাপক 
ছিলেন। কোম্রজ 'বিশ্বাবদ্যালয়ে শিক্ষকতা শিক্ষা 
করে 'িছাাঁদন '্রীনাট কলেজে লেক্চারার-এর কাজ 
করেন। দেশে ফিরে ডায়মণ্ডহারবার রোডে 'বিফু- 

করেন এবং দীর্ঘকাল তার প্রধান শিক্ষক 'ছিলেন। 
ভারতবর্ষীয় চার্চ অফ ইংল্যান্ডে তাঁর পদ 'বশেষ 
উচ্চে ছিল। রেভারেশ্ড এবং রাইট রেভারেন্ডের ধাপ 
পেরিয়ে শেষ-জশীবনে 'তাঁন 'ছলেন দি ভোঁর রেভা- 
রেন্ড ডক্টর ডেক্টর অফ 'ডিঁভানাঁট)। বেঙ্গল ক্রিশ্চি- 
যান কাউন্সিলের সম্পাদক এবং পরে সভাপাতি এবং 
ইউনাইটেড চার্চ অফ নর্রর্ন ইশ্ডিয়ার মভারেটার 
ছিলেন। আল্তর্জাতক 'মিশনারণশ সম্মেলনে ভারতের 
প্রাতানাধত্ব করেন। [১৫৬] 

সুধীরকুমার সেন (১৮৮৮ - ২৮.৮.১৯৫৯) 
বাসপ্ডা-বারশাল। চন্ডশচরণ। ডা. নীলরতন সর- 
কারের জামাতা । তিনি ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে 
ব.এ. পাশ করেন। ভারতবর্ষে সাইকেলের ব্যবসায়ে 
এবং সাইকেল খনর্মাণ ও 'বকাশে তাঁর যথেন্ট 
অবদান আছে। সধীরকুমারের প্রচেষ্টায় ও রাম- 
চন্দ্র পাঁ্ডতের সহায়তায় ১৯০৯ খুখ. প্রাতন্ঠিত 
“সেন আশ্ড পণ্ডিত কোং অল্পাঁদন পরেই সৃধশর- 

[68০ ] সহধীরচল্্র সরকার 

কুমারের মালিকানায় চলে আসে। সাইকেলের প্রচলন 
বৃদ্ধির জন্য তিনি ১৯১৭ খা. ইশ্ডিয়ান সাইকেল 
আযান্ড মোটর জার্নাল” নামে একাঁট ম্বাসক পাঁত্রকা 
প্রকাশ করেন। মাকোঁটং ও সেল-স্ম্যানাঁশপের রাজা 
সুধরকুমারের প্রকৃত ব্যবসায়ী-জ বনের সূচনা হয়ে- 
ছিল ১৯১২ খু. বালতী সাইকেল-শিল্পপাতদের 
আয়োজত বাঁণাঁজ্যক সম্মেলন উপলক্ষে তাঁর প্রথম 
ইংল্যান্ড সফরের সঙ্গে সঙ্গে । উত্তরকালে প্রাতি- 
বছর ইংল্যান্ড, জার্মানী ও আমেরিকায় সওদা করতে 
বেরোতেন। বাঁণজ্যব্যপদেশে জার্মানীতে যান এবং 
সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। আসানমোলের সংলগ্ন 
কন্যাপুরে ১৯৫২ খখ. সেন-র্যালে ফ্যাক্টরী প্রাতিত্ঠা 
তাঁর অক্ষয় কীর্ত। ১৯৪১ খ্ী. *বশুরের অনু- 
রোধে তান ন্যাশনাল ট্যানারর কর্মভার হাতে গনয়ে 
তার উন্নাতাবধানে যথেম্ট পাঁরশ্রম করোছলেন। 
[৪,১৭] 

সুধশরচন্দ্র দে। ফুলতলার আলকা- খুলনা । 
তান যশোহর-খুলনার প্রথম যুগের বৈপ্লাঁবক 
সংগঠনের প্রথম প্রাতম্ঠাতা ও পাঁরচালক। কি- 
কাতা অনুশশলন সামাতির সদস্যপদ পেয়ে খুলনাষ 
স্বগ্তামে দলের শাখা প্রতিজ্ঞা করেন.। পরে যুগান্তর 
সাঁমাতিতে যোগ দেন। তাঁর নেতৃত্বে ক্রমশ পাশ্ববর্তী 
যশোহর জেলায়ও দলের শাখা বিস্তৃত হয় । প্রথমে 
ডাকাতির অভিযোগে তান গ্রেপ্তার হন ; পরে 
যশোহর যড়যল্্ মামলায় ১৯১০ খ. তাঁর পাঁচ 
বছরের দ্বীপান্তর কারাদণ্ড হয়। ১৯৩১ খী. 
ফাঁরদপুরে বোমা ও পটকা সহ ধরা পড়ে 'তন 
বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। [১৩৯] 

সহধশরচচ্দ্র সরকার (১৮৯৪ - ১৯৩৮) বহরম- 
পুর- মুর্শদাবাদ। মাঁহমচন্দ্র। বিচার 'বভাগের 
উচ্চপদস্থ কর্মচারী 'পতার সঙ্গে 'বাভল্ল স্থানে 
বাল্য-জীবন কাটে। ১৯০৭ খতী. এন্ট্রা্দ ও পরে 
আইন পাশ করেন। সাহত্যানূরাঙশ 'িলেন। তাঁর 
প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় “ভারতশ' পন্িকায়। ক্রমে 

বিখ্যাত পাঁত্রকায় রচনা প্রকাশিত হতে থাকে । "যমুনা" 
পাকার সনে ওপন্যাঁসক শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তারি 
পারচয় হয় এবং আজশবন তাঁদের মধ্যে যোগাযোগ 
িল। সকয়া স্ট্রীটে সাহাত্যক গেম্ঠের আন্ডায় 
1তাঁন বাঙলার খ্যাতনামা সাহাত্যকদের সঙ্গে 
পারচিত হন। এই আহ্ডায় বসে শিশু মাদক 
ণমীচাক' পান্রকা প্রকাশের পাঁরকল্পনা করেন। 
১৩২৪ ব. "মৌচাক প্রকাশিত হয়। 'পিতৃ- 
প্রাতাহ্ঠত পৃস্তকু প্রকাশনা ব্যবসায়ে যোগ দিয়ে 
বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এখান, থেকেই 
'াচঘর” পাত্রকার সূচনা হয়। পহন্দস্থান ইয়ার 



সৃধীরচাঁদ হাজরা 

বুক' সঙ্কলন ও প্রকাশ তাঁরই কর্মতৎপরতার 
পারচয়॥। ১৯৫২ খল. প্রবাসী বঙ্গ সাহতা সম্মে- 

লনে শিশুসাহিত্য বিভাগের তানি সভাপাঁতি হয়ে- 
দছলেন। [(৪,১৭] 

সধশরচাঁদ হাজরা (১৯১৫- ২৯.৯.১৯৪২) 
করক-মেদিনীপুর। গোম্ঠাবহারী। “ভারত-ছাড়, 
আন্দোলনে মহিষাদল পুলিস স্টেশন আক্মণকালে 
পৃঁলসের গ্যালতে আহত হয়ে এঁ দিনই মারা 
যান। 1৪২] 

সষশররঞ্জন খাস্তগশীর (২৪.৯.১৯০৭ - ২৭.৫. 
১৯৭৪) চট্টগ্রাম। সত্যরঞ্জন। কাঁলকাতায় জল্ম। 
পিতার আবাসস্থল 'গারাঁড থেকে প্রবোশকা পাশ 
করে ১৯২৫) শান্তানকেতনে আই.এ. পড়তে 
আসেন। কিন্তু আই.এ. পরাঁক্ষা না দিয়ে সেখানকার 
কলাভবনে নেন্দলাল বসুর অধ্যক্ষতা কালে) কয়েক 
বছর চিন্রাঙ্কনের সঙ্গে ভাস্কর্য শক্ষা করেন। কলা- 
ভবনের পাঠক্রম সমাপ্ত হবার আগেই তান ভারত 

(১৯৩৪) এবং ডেরাডুনের ডুন স্কুলে ১৯৩৬) 
[শক্ষকতা করেন। এই ডুন স্কুলেই তাঁর জীবনের 
আঁধকাংশ সময় কাটে । মাঝে ১৯৩৭ খটী. এক 
বছরের জন্য ইউরোপ ভ্রমণে যান এবং লন্ডনের 
রয়্যাল সোসাইটি অফ আটসের ফেলো 'নর্বাঁচিত হন। 
১৯৫৬ খু. লক্ষেনী-এর সরকার আর্ট কলেজের 
অধ্যক্ষের পদে যোগদান করে ১৯৬২ খু, অবসর 

গ্রহণ করেন। তাঁর ভাস্কর্ষ রচনা প্রধানত ব্রোজ, 
প্ল্যাস্টার ও করাক্রটের মাধ্যমেই । বহু মনঃকাঁজ্পত 
ভাস্কর্ষের সঙ্গে বহ বিশিষ্ট বিদেশী ও ভারত য়ের 
মুখাকাতি তানি রচনা করেন। ভারতের অনেক 'মউ- 
জিয়মে ও 'বশ্বাবদ্যালয়ে তাঁর চিন্র ও ভাস্কর্ 
সংগৃহশত আছে । 'ডান্সেস ইন ছিলনোকাট”, “পো্টিংস”, 
কাল-প্চারস-”, 'মাইসেলফ' এবং “পোন্টিংস আ্যাপ্ড 
ড্রইংস' তাঁর চিন্নর ও ভাঙ্কর্য-বিষয়ক সঙ্কলন গ্রল্থ । 
১৯৫৮ খুশ. তিনি “পদ্মশ্রী” উপাধি দ্বারা সম্মানিত 

হন। (৯৭ 

সধশশ ঘটক (১৯০৫ ?- ২১.১০-১৯৬৬)। 
লন্ডনে 'সনেমাটোগ্রাফিতে ই বছরের ডিপ্লোমা 
কোর্স শেষ করে সেখানেই ১৯৩৪ -৩৬ খ. 
অঙ্প দৈত্যের কিছু ছবি তোলেন। তারপর দেশে 
ফিরে তান নিউ িয়েটার্সে যোগ দেন। ক্যামেরা- 
ম্যানরূপে তাঁর প্রচুর খ্যাতি ছিল। পরবর্তী কালে 
*ইশ্ডিয়ান নিউজ প্যারেড”-এর প্রধান ক্যামেরাম্যান 
হন। ধিকছুঁদনের জন্য ফিল্মস ডাভিসন'-এর 
ক্যামেরাম্যান ছিলেন। শেষ-জশবনে 'বমল রায় 
প্রডাকশল্সের তত্বাবধার়ক হন। ফোটোগ্রাফ- 
বিষয়ে তাঁর গবেষণার কথা স্যাবিদিত। 'রাধারাণণ' ও 

[ ৫৬১৬ ] সননর্জল বস্ 

'পণ্টায়েত' নামক চিয়ের পাঁরচালক ও "প্রেস ফোটো- 
গ্রাফার্স আসোপসিয়েশন'-এর সভাপাঁত বছলেন। 
বিখ্যাত পরিচালক খাত্বক ঘটক ও সাহাত্যক মনশশ 
ঘটক তাঁরই দুই সহোদর। [১৬] 

স;নয়নী দেবশ (১৮.৬.১৮৭৫ - ১৯৬২) কল- 
কাতা। গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর । গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ 
ও অবনান্দ্রনাথের কানিষ্ঠা ভাঁগিনধ । স্বামী-_রজনখ- 
মোহন চট্রোপাধ্ায়। সুনয়নন ড্রইং না শিখেও ছবি 
একে চিন্রাঙ্কন-ীশজ্প 'হসাবে পাঁরাচাতি লাভ 
করোছলেন। তাঁর কোন ছাবতেই পৌোঁক্সলের দাগ 
নেই-শুধু রং আর তুলির কাজ। ১২ বছর বয়সে 
বিবাহ হয়। ৩০ বছর বয়সে ছাঁব আঁকা শুরু করেন! 
ছোড়দা অবনীন্দ্রনাথের কাছে দূহাঁট প্রার্থামক বিষয় 
শেখেন-_মাপজোখ ও কাগজ ভিজিয়ে নিয়ে আঁকা । 

দেবদেবীর চিত্র-র্পায়ণ। ১৯২৯ 
খপ, স্টেলা ক্ামারশ এই প্রাতভা আঁবং্কার করেন। 
ওঁরয়েন্টাল সোসাইটির একাজাবশনে কয়েকবার 
তাঁর ছবি প্রদার্শত হয়। ১৯২৬ খু. তাঁর পনর 
বলাত যাবার সময় মাতার আঁগ্কত কয়েকাঁট ছ'ব 
ধনয়ে ইংল্যান্ডে প্রদর্শন করেন। "ভগবত? নামে 
গচন্রাট বিক্লীত হয়। মাদ্রাজ, ভ্রিবান্কুর ও লক্ষে ণী আর্ট 
গ্যালারশতে সৃনয়নীর আঞ্কত কয়েকটি ছাঁব আছে। 
'অর্ধনারীশ্বর", "দান, ইত্যাদি তাঁর 'বখ্যাত ছাঁব। 
পটাশিল্পের ক্ষেত্রে কল্পনা ও বাস্তবতার সমন্বয়” 
সাধন তাঁর শিল্পী জশবনের মহান কণীর্ত। [ত৩, 
৪১৩৩] 

সনি্ঘজল বস (২০-৭.১৯০২- ২৫.২-৯৯৫৭) 
মালখানগর-ঢাকা। পশৃপাঁত। পিতার কর্মস্থল 
বিহারের শিরিডিতে জল্ম। খ্যাত বিপ্লবী ও 
সাহত্যিক মনোরঞ্জন গৃহঠাকুরতা তাঁর মাতামহ । 
ছোটবেলা সাঁওতাল পরগনার মনোরম প্রাকাতিক 
পারবেশ তাঁর মনে কাঁবতা-রচনায় অন্্রেরণা 
জাগায়। রাঁচত প্রথম কাঁবিতা প্রবাস পাঁরকান্ব 
প্রকাশিত হয়। প্রধানত সরস শিশ্-পাহিতা রচনাকেই 
সাঁহত্োর মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। কবিতা 
রচনা ছাড়াও ফিশোর বয়স থেকে চিল্লা্কনেও দক্ষ 
ছিলেন। ১৯২০ খুশ, পাটনা 'বিশ্বাবদ্যালয় থেকে 
ম্যাট্রিক পাশ করে কাঁলকাতার় সেন্ট পল কলেজে 
ভার্ত হন। ধকছাঁদন পর গাম্ধীজশর অসহযোগ 
আন্দোলনের ডাকে কলেজ ত্যাগ করেন। এরপর 
অবনপন্দ্রনাথ প্রাতিষ্ঠত আর্ট কলেজে ভার্ত হন। 
ছড়া, কাবিতা, গঞ্প, কাহিনী, উপন্যাস, শ্রমণ- 
কাহনশ, রূপকথা, কৌতুকনাট্য প্রভাতি শিশু ও 
নকশোরদের উপযোগণী 'বাভি্ন-নবষয়ক রচনায় গসম্ধ- 
হস্ত ছিলেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাঁবতা-গ্রন্থের 
নাম “হাওয়ার দোলা? । তদানশল্তন একমাত কিশোর 



স)নশীত দেবী 

পাক্ষিক পান্নকা ণকশোর এশয়া'র তান পাঁরিচালক 
ছিলেন। দিল্লতে প্রবাস বঙ্গ সাহত্য সমশ্মিলনের 
শিশু-সাহিত্য শাখার সভাপাতত্ব করেন। ১৩৬৩ 
ব. “ভূবনেশ্বরী পদক" পান। তাঁর রাঁচত উল্লেখযোগ্য 

ন্থ : "ছানাবড়া", “বেড়ে মজা”, হৈ চৈ", 'হদলদ- 
স্থুল', “কথা শেখা", “পাততাঁড়', “মরণের ডাক', 
গন্দের টুংটাং, “আনন্দ নাড়ু”, "শহুরে মামা” 

"ছন্দের গোপন কথা” “আমার ছড়া” প্রভাীতি। সম্পা- 
দিত গ্রন্থ : “ছোটদের চয়ানকা' ও ছোটদের গঞ্প 
সণ্য়ন'। রাচত আত্মজীবনী 'জশীবন খাতার কয়েক 
পাতা'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত এবং অন্যান্যগাাঁল 
অসমাস্ত। (৬০,৬৯,৬২,১৪৬] 

সনশীঘ দেৰশী (১৮৬৪ - ১৯৩২) কাঁলকাতা। 
্রক্মানল্দ কেশবচন্দ্র। স্বামী নৃপেন্দ্র- 
নারায়ণ। কেশবচন্দ্রু সেন এই কন্যার 'ববাহে, তাঁরই 
চেষ্টায় প্রবার্তত ১৮৭২ খম্টাব্দের ঠাববাহ আইন 
ভগ্গ করে, ১৩ বছরের কন্যাকে নাবালক পানের সঙ্গে 
বিবাহ দেন এবং বিবাহও ব্রাক্মমতে না হয়ে হল্দু- 
মতে হয়। এই বিবাহ উপলক্ষ করে কেশবচন্দ্রের 
ভন্তগণ ভারতবধশিয় ব্রা্সমাজ ত্যাগ করে ১৮৭৮ 
খু. সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের শ্রীতম্ঠা করেন। এই 
ববাহ সোঁদন বাঙলাদেশে প্রবল উত্তেজনার সৃম্ট 
করেছিল। সৃনীতি দেবী স্বামীর সঙ্গে ইউরোপ 
দ্রমণকালে মহারাণশ িক্টোরিয়ার স্নেহলাভ করেন। 
1তানই ভারতবর্ষের প্রথম মাঁহলা যান শস.আই.ই.” 
উপাধি পান। 'অমৃতাঁবন্দ €২ খন্ড), 'কথকতার 
গান, ও “সতগ, গোীতনাট্য) তাঁর রাঁচত গ্রন্থ। 
[২২,৪৪7 

সুনশলকুমার চট্টোপাধ্যায় 0১৯১৪ ?- ৯৯৬৮)। 
একজন সরকার । আধুনিক কাব 'হসাবেও তান 
পাঠকসমাজে যথেম্ট সুনাম অর্জন করেন। তাঁর 
রাঁচত গ্রল্থের মধ্যে 'আকাশমাটির গান” ও “একাঁট 
গনরজন তারার নাম” উল্লেখযোগ্য । 18] 

সনশলকুমার আখোপাধ্যাযস (১৯২১ - ২৭.৯, 
১৯৪৩)। সেনাবাহিনীর কর্মশ ছিলেন। জাতীয়তা- 
বাদী কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করেন। ৪র্ঘ মাদ্রাজ 
কোস্টাল ব্যাটারী ধহংসলাধন্ ষড়ঘল্ত্ে জাঁড়ত থাকার 
আভিঘোগে ১৮.৪.৯৯৪৩ খ্টী. গ্রেপ্তর হন। 
মাদ্রাজ 25:08094)118ব-তে কোর্ট মার্শাল অনুসারে 
তাঁর ফিস হয়। 1৪২] 

অৃনশল চক্রবর্তী । বারশাল। 'ব্রাটশ শাসনের 
বরুষ্ধে জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিয়ে রাজশাহশ 
জেলে মারা যান। 1৪২) 

সংল্মরীদোহন দান €(২২.১২.১৮৫৭ - ৪.৪ 
৯৯৫০) ভিগালখ--্ভ্রীহট্ট । স্বরপচন্দ্র। ১৮৭৩ 

[ ৫৬২ এ স।বলচল্দ্ মনত 

খুখ. শ্রীহট্র সরকারী স্কুল থেকে প্রবেশিকা, কাঁল- 
কাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এফ.এ. এবং ১৮৮২ 
খু, মেডক্যাল কলেজ থেকে এম.বি. পাশ করেন। 
হাবগঞ্জে জেলাবোর্ডে চিকিৎসক 'নিযস্ত হন। তার. 
পর স্বাধশনভাবে প্রথমে শ্রীহটে ও পরে কাঁলকাতায় 
1চাঁকৎসাকার্ষে ব্রত হন। ১৮৯০ খুশি. কাঁলকাত। 
কর্পোরেশনের চিকিৎসা-বিভাগে যোগ দেন। ১৯২৪ 
খুশী, কর্পোরেশন কাউন্সিলর ও হেল্থ্ কাঁমাটর 
চেয়ারম্যান পদ পান। ১৮৭৬ খএখ. শিবনাথ শাস্ত্র 
দলে যোগ দিয়ে দেশসেবার প্রাতিজ্ঞা নেন। ১৮৯০ 
খুশ. নবগোপাল মন্রের ব্যায়ামাগারে যোগ দেন। 
স্বদেশী ও বঙ্গভ্গ আন্দোলনে সাক্রিয় ছিলেন। 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে ন্যাশনাল মৌডক্যাল ইন. 
ণস্টাটউট ও চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল প্রাতষ্ঠা করেন 
এবং প্রথমাবাঁধ এই প্রাতম্ঠানের সেবক, সংগঠক ও 
অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯২৪ খুশ. দেশবন্ধুর ঘাঁনষ্ঠতা 
লাভ করেন ও স্বরাজ্যদলের সঙ্গে সংাঁশল্ট হন। 
প্রথম জীবনে তান ব্রাহ্গধর্মে অনুশ্রাণত হলেও 
শেষ-জীবনে বৈষণবধর্মে বি*বাসী হয়ে ওঠেন । জাতি- 
ভেদ ও অস্পৃশ্যতার িরোধণ, নারীমনীন্ত ও িধবা- 
ণববাহে উৎসাহী ছিলেন। তান জয়পহরের মল্লী 
সংসারচন্দ্র সেনের বিধবা ভাঁগনেয়শ হেমাঁঞ্গনন 
দেবীকে বিবাহ করেন। শ্রীহট্ট সাম্মলনশর অন্যতম 
স্থাপাঁয়তা এবং আমরণ তার প্রোসিডেন্ট ছিলেন। 
সাহত্যচর্চায়ও অন্যদের যথেম্ট উৎসাহ 'দতেন। 
1নজেও কয়েকাট গ্রন্থ রচনা করেন এবং 
মোডক্যাল জার্নালে িখতেন। “বৃদ্ধা ধান্রীর রোজ- 
নামচা” তাঁর একাঁটি স্মরণীয় রচনা । তাঁর রাঁচত 
পালাকনর্তন 'নৌকাবিলাস" রবীন্দ্রনাথের আমল্দণে 
বি ১4৮৮৬ 
গান রচনা করোছলেন। [৩,৫৬,১০,২৬,১২৪] 

সংপ্রভা মখোপাধ্যায় (১৯০১ - ২০.৬.১৯৫৬)। 
মণীন্দ্রনাথ ব্যানাজী। স্বামশ--নরঞ্জন। সাঁনয়র 
কোম্রজ পাশ ছিলেন । দেশবন্ধূর নেতৃত্বে অসহযোগ 
আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২৭ খুশী, কাঁলকাতা 
আর্ট প্লেয়াসের দলে যোগ দিয়ে আলিবাবা” নাটকে 
অভিনয় শুরু করেন। ৪০ দশকের প্রায় চলাচ্চন্রেই 
আভনয় করেছেন। আভনীত খ্যাত চলাচ্চন্ত্ 
“চোখের বালি”, 'শুভরান্র' প্রভীতি। একটি আমে- 
গরকান চিন্নে আভনয় করে পাশ্চাত্য দেশেও খ্যাতি 
অজ করেন। “আভনেতৃ সম্ঘের সহ-সভানেঘী 
গছলেন। 1৫) 

সুবলচন্ছ্ মির জ্যৈঠ ১২৭৯ - ১৪.৯.১৩২০ 
ব.) কাঁলকাতা। গোপালচন্দ্র। শ্যামবাজার বঙ্গ 
বিদ্যালয়ে শিক্ষা শর করে প্রথমে িছনাদন অবলা- 
কান্ত সেনের প্রেসে কাজ শিখেন। পরে ণনউ বেঙ্গল 



সূবোধচন্দ্র বস7মালিক 

প্রেস' প্রাতিষ্ঠা করেন। সেখানে প্রধানত অর্থপুস্তক 
(লখে তার ছাপা দিয়ে প্রেসের কাজ আরম্ভ হয়। 
ক্রমে 09135800 0010079958000 নামক চ127296- 

3০০%, ইংরেজীতে বিদ্যাসাগরের জীবনী, ১৯০৬ 
খুশ, "পরল বাংলা আঁভধান", সটীক সানুবাদ 
'মৃগ্ধবোধ ব্যাকরণ', 'কীত্তিবাসী রামায়ণ' প্রভাতি 
গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাছাড়া 4১0819-8608201 

[91০11900875 “বাংলা-ইংরেজী আঁভধান', 'ছান্রবোধ 
অভিধান”, “পকেট ইংরেজী-বাংলা আভিধান', পবাঁগ- 
নার্ঁ বাংলা-ইংরেজী আভিধান', 4৬570900121 
19091 ্রচনা শিক্ষা" প্রভৃতি গ্রন্থেরও তান 
প্রকাশক । তিনি সাহিত্য-সভার একজন 'বাঁশম্ট সভ্য 
ও উত্ত সভা কর্তৃক প্রকাঁশত 'সাহত্য-সংহতা'র 
সম্পাদক এবং আঁহরীটোলা বঙ্গ 'বদ্যালয়ের 
সম্পাদক 'ছলেন। 1২৫] 

পুবোধচন্দ্র বসনদালপক, রাজা (৯.২.১৮৭৯- 
১৪.১১,১৯২০) পটলডাগ্গা--কাঁলকাতা । প্রবোধ- 
চন্দ্র। সেন্ট জোভয়ার্স স্কুল ও প্রোসডেল্সী কলেজের 
ছাত্র দছিলেন। ১৯০০ খত. এফ.এ. পাশ করে আইন 
পড়বার জন্য কোম্রজের 'ট্রীনাট কলেজে ভার্ত হন। 

কিন্তু পারিবারিক কারণে পড়া বন্ধ রেখে ১৯৯০৯ 

খুখ. দেশে ফেরেন। এরপর থেকেই পূর্পোদ্যমে 

স্বদেশশি আন্দোলনে যোগ দেন এবং ওয়োৌলংটন 
স্কোয়ারে তাঁর বাঁড়ীট আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে 
ওঠে । জাতণয় বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের উদ্দেশ্যে ১৯০৬ 

খু. অনুষ্ঠিত এক িশাল সভায় সভাপতিরুূপে 

তান ১ লক্ষ টাকা দানের কথা ঘোষণা করেন। 

এই ঘোষণায় দেশবাসণ উল্লাসত হয়ে তাঁকে 'রাজা' 

উপাধি 'দিয়োছিলেন। এই দানেরই ফল- বর্তমান 

যাদবপুর বিশ্বাবদ্যালয়। ১৯০৭ খ্ী. বিখ্যাত 

সূরা্ট কংগ্রেসে বাঙলাদেশের প্রাতীনাধব্ন্দের যোগ- 

দানের সমস্ত ব্যয়ভার তানি বহন করেন। এই 

বছরই বাঁরশাল কনৃফারেন্সে যোগ দেন এবং সমগ্র 

পূর্ববঙ্গ পাঁরভ্রমণ করেন। শ্রীঅরাবন্দকে দীর্ঘাদন 
ণনজ বাঁড়তে রেখোছলেন। 'বন্দেমাতরমূ: পা্রকা 

প্রতিষ্ঠার জন্য নিজ বাড়ি দান করেন। ১৯০৮- 

১০ খী, তাঁকে বিনাবিচারে আটক রাখা হয়। 

১৮১৮ খঃনস্টাব্দের ওনং রেগলেশনে ষে ৯ জনকে 

গ্রেপ্তার করা হয় তিনি তাঁদের অন্যতম । ১৯৯০৬ 

খুখ. থেকে মত্যুকাল পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষা পাঁর- 

যদের ট্রাস্ট ছিলেন। লাইট অফ এশিয়া ইন্ 
1সওরেল্স কোম্পানশ গলামটেডের 'তাঁন প্রতিষ্ঠাতা । 

বাঙলার গুস্ত বিপ্লব দলের একজন নেতৃস্থানীয় 
ছিলেন। দেশের জন্য নিঃস্ব হয়ে দান তাঁকে 

বাঙালপর্র কাছে ছিরস্মরণীয় করে রেখেছে । [৩7৪, 

৭৯১০] 

[ ৫৬৩ ] সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ 

স;বোধচন্দ্র ব্যানার্জী (২৫,১২.১৯১৮  ১৬,৯, 
৯৯৭৪) রাজপৃর- চব্বিশ পরগনা । রাজ্যের শ্রামক 
ও কৃষক আন্দোলনের অন্যতম সংগ্রামী নায়ক, 
এস.ইউ.স. নেতা, দক্ষ পার্লামেস্টারয়ান ও সংবস্তা। 
সুন্দরবন এলাকায় ক্ষেতমজুর সংগঠনের কমশি 
1হসাবে রাজনশীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, পরে শ্রামক 
নেতা হিসাবেও পারচিত হন। আকালের সময় 
কলিকাতার রাজপথে বহু বিক্ষোভ 'মাঁছল 'তাঁন 
পারচালিত করেছেন। শ্রামকদের দ্রেড ইউানয়ন 
আঁধকার এবং শ্রামক স্বার্থ সংরক্ষণের কাজে 'তাঁন 
যুক্তফ্রণ্ট আমলে শ্রমমন্ত্রী হিসাবে শ্রমিকদের হাতে 
আভিনব এবং 'বতার্কত যে হাতিয়ার তুলে 'দয়ে- 
'ছলেন তার নাম “ঘেরাও” । খাদ্য আন্দোলনে ও ্ াম- 

ভাড়া আন্দোলনে যোগ 'দিয়ে তান বহুবার কারা- 
বরণ করেছেন। ১৯৫২ খন, থেকে 'বধান সভায় 
বরাবর (১৯৬২ ও ১৯৭২ ছাড়া) 'নর্বাচিত 

হয়েছেন। তান পাঁশিমবঙ্গ কৃষক ও ক্ষেতমজুর 
ফেডারেশন-এর মভাপাঁতি, অল হীণ্ডিয়া ইউ.ট.ইউ.স. 
(লোনন সরণণ)-র ভাইস-প্রোসিডেন্ট, এস.ইউ.স.-র 
পাঁলট ব্যুরো এবং কেন্দ্রীয় কাঁমটির 'বাঁশম্ট সদস্য 
গছলেন। [১৬] 

সবোধচন্দ্র মজমদ্দার (7 - ৬.১.১৯২৯)। খ্যাত" 

নামা সাহত্যক শ্রীশচন্দ্র ও শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের 

ভ্রাতা । "ভারতবর্ষ" পান্রকার একজন বাশন্ট লেখক। 

রবান্দ্রনাথ ঠাকুর বোলপুরে বশ্বভারতাঁ প্রাতদ্ঠা 

করলে [তানি সেখানে অধ্যাপক নিযুস্ত হন। 'কছদ- 
দন রবীন্দ্রনাথের জামদারীর আাসস্টাস্ট ম্যানেজার 

ধছলেন। পরে জয়পুর স্টেট কাউান্সিলের সেক্রেটারাঁ 

হন। [৫] 
স্বোধচন্দ্র মহলানবীশ (৪.৩.১৮৬৭ - ৩১.৭+ 

১৯৫৩) কাঁলকাতা। গুরূচরণ। আঁদ 'নিবাস__ 

পণ্টসগর গ্রাম-ঢাকা। কাঁলকাতা 'সাঁট কলোজয়েট 

স্কুল থেকে ১৮৮৩ খন, দ্বিতীয় বিভাগে প্রবোশকা 

পরণক্ষায় উত্তীর্ণ হন। জেনারেল আযসেমরীজ ইন্- 

[স্টাটউশনে এফ.এ. পড়বার সময় কয়েকাঁট বৈজ্ঞানক 
যন্দপাঁতি তৈরী করেন। এখানেই তাঁর ভাঁবষ্যং 

ধবজ্ঞানশ-জখবনের উল্মেষ ঘটে। এখানের শিক্ষা 

সম্পূর্ণ না হতেই তান চিকৎসাবিদ্যা শিখবার 

জন্য মেডিক্যাল কলেজে ভার্ত হন। কয়েক বছর 

অধ্যয়নের পর ১৮৯১ খপ. উচ্চশিক্ষার জনা 'বিলাত 

যাত্রা করেন। এডিনবরায় কিছুকাল চিকিৎসাবদ্যা 

1শক্ষার পর শারণরাবিদ্যায় বিস্তারিত পড়াশহনা করে 

[ব.এস-স. পাশ করেন। এই পরণক্ষায় প্রাকটিক্যাল 

কোঁমাস্ট্রি ও প্রাকটক্যাল মেটেরিয়া মেডিকায় প্রথম 

শ্রেণীর অনার্স ও শেযোস্ত 'বষয়ে পদক পান এবং 

প্রাকাটকাল বোটানির চি্লা্কনের জন্য প্রথম 
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পুরস্কার ও অণুবীক্ষণ স্লাইডের জন্য পুরস্কার 
লাভ করেন। ১৮৯৬ - ৯৭ খ্য. তিনি এঁডনবরার 
রয়্যাল কলেজ অফ 'ফাঁজীসিয়ানসৃ-এ শারারাবদ্যার 
গবেষণায় নিয্ন্ত হন। তাঁর মৌলিক গবেষণায় 
'স্যামন মাছের কলাম্থান ও জাীবনবৃত্তাল্ত” সম্বন্ধে 
অনুসন্ধান উল্লেখযোগ্য । পরবর্তী জীবনে নোয়েল 
প্যাটন প্রমুখ বিখ্যাত সাতজন ইংরেজের সঙ্গে এই 
গাবেষণার কাজ করেন এবং নোয়েল প্যাটনের সম্পা- 
দনায় 41705 2416 22156075% 0£ 015 9510)01 

মদত ও প্রকাশিত হয়। এই গবেষণার স্বীকাতি- 
স্বরূপ ১৮৯৮ খুী, এঁডনবরার রয়্যাল সোসাইটির 
এবং লন্ডনের রয়্যাল মাইক্রোস্কোশপিক সোসাইটির 
ফেলো 'নষুস্ত হন। অধ্যাপনায় 'নযস্ত থাকা কালে 
দুইটি যল্প উদ্ভাবন করেন। প্রথমাঁটর নাম 'মায়ো- 
গ্রাফ'। এট প্রচলিত এই ধরনের যন্লমের উন্নত 
সংস্করণ। এর সাহায্যে পেশীর আইসোমোদ্রক ও 
আইসোটোনিক সংকোচনের রেখালাঁপ গ্রহণ করা 
সম্ভবপর হয়। ৯.১২.১৮১৯৯ খা. এঁডনবরা রয়্যাল 
সোসাইটতে প্রথমাঁটর বর্ণনা দেন। দ্বিতীয় যন্রটির 
নাম "ডাবৃল কাঁমউটেটর, ৷ এটিও তৎকালণন প্রচালত 
যল্মের উন্নত সংস্করণ। পরণক্ষামূলক শারণরাবদ্যা 
অনুশীলনে এই যন্ত্র বিশেষ উপযোগী প্রমাঁণত 
হয়। ১০.৩.১৯০০ খা. শফাঁজওলাজক্যাল সোসা- 
ইাঁট অফ লপ্ডনের সভায় তানি এই যন্তাটর গববরণ 
দেন। এছাড়া শারীরাবদ্যা অনুশীলনের জন্য 'তাঁন 
একাঁট 'িবশেষ ধরনের বৈদ্যাতিক চাঁব উদ্ভাবন 
করেন ০ 18150007921 059 101 191)510910981091 

175061017)61265--000)120171590650 00 00৩ ১1)5- 

58010981091 ৯০০৫01 ০01 075 13110191) 1+1201091] 

4৯550015002, 73511950 1898) | তাঁর এইসব গবে- 

ষণার ৭ট নবন্ধের সম্ধান পাওয়া যায়। ১৮৯৩ - 
৯৪ খু, এঁডনবরা 'বশবাবদ্যালয়ে উীদ্ভদবিদ্যা 
বিভাগে ডেমনস্ট্রেটর, ১৮৯৬ খী. শারীরাবদ্যার 
সহ-লেকচারার, ১৮৯৭ খী, কার্ডফ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে ডেমনস্ট্রেটর-কাম আাসস্ট্যান্ট লেক্- 
চারার এবং এখানেই ১ বছরের জন্য ১৮৯৮ খ্ী. 
01611 110655501 এবং 17৩90 0£ 030 [9179510- 

1085 1৩198109517 হন । কতবব্যরত অবস্থায় জুলাই 
১৮৯৯ খাশ. ব্রিস্টল 'বিশ্বাবদ্যালয়ে 
অধ্যাপক পদে 'নয়োগপন্র পান, কিন্তু এ পদে যোগ 
না 'দয়ে ১৯০০ খীম্টাব্দের মাঝামাঝ দেশে 
ফেরেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'তানই প্রথম ভারতীয় 
যান ওয়েলস 'বশ্বাবদ্যালয়ে এডওয়ার্ড শার্পে 
শেফারের সঙো শারশরবিদ্যায় ১৮৯৯ খঃশম্টাব্দের 
বব এস-সি. পরীক্ষার যুগ্ম-পরীক্ষক 'নযুস্ত হন। 
আইসময়ে ভারতে মেডিক্যাল কলেজগৃঁল ছাড়া 

7 ৫৬৪ ]. লংবোধ দে 

শারীরাবদ্যার অনুশীলন হতো না। তান ১৯০০ 
খু. প্রেসিডেন্সী কলেজে বায়লজ বিভাগ স্থাপন 
করে এ বিভাগের প্রধান হন। শারীরাবদ্যা ও 
উদ্ভদৃবিদ্যাও এই বিভাগেই শেখানো হত। ১৯০: 

খু. থেকে ১৯১৪ খা, পর্যন্ত তান এই যৌধ 
াবভাগের জীবাবদ্যার প্রধান অধ্যাপক 'ছলেন। ক্রমে 
[তান গড়ে তোলেন একটি পূর্ণাঙ্গ বিভাগ এবং 
তৎসহ 'হিস্টলজশী ল্যাবরেটরী, এক্সপোরিমেন্টাল 
িজিওলজশ ও বায়োকৌমাস্ট্র 'বভাগ। ১৯১০ - 
১২ খু. নীর্মত হয় এীতিহাঁসক বেকার ল্যাবরে- 
টরণী। এখানে শারাীরাবদ্যা ও উদ্ভিদ-বিদ্যার প্রয়োগ- 
শালাগালর বিন্যাস ও সজ্জার পরিকল্পনা অনেকাংশে 
কার্ডয় 'বশ্বাঁবদ্যালয়ের মত 'তাঁনই পাঁরকম্পনা 
করেন। ১৯১৪ খুশি, থেকে ১৯২৭ খী. শারীর- 
বদ্যার প্রধান অধ্যাপক 'ছিলেন। ১৯২০ খর. ইম্পি- 
রয়্যাল এডুকেশন সাঁভ“সের 'সাঁনয়র প্রফেসর হন। 
১৯১৬ -১৯ খী. প্রেসিডেল্সী কলেজের ডীন 
ছিলেন৷ স্নাতকোত্তর শারীরাবদ্যা বিভাগাঁট প্রেসি- 
ডেন্সী থেকে ১৯৩৮ খু. বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানা- 
লতারত হয়ে তাঁর পাঁরকজ্পনা ও পরিচালনায় পূর্ণতা 
লাভ করে। অবসর-গ্রহণের পর 'তাঁন কারমাইকেল 
মেডিক্যাল কলেজে শারীরবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক- 
রূপে ১৯২৭-৪২ খু. পর্যন্ত কাজ করেন ও 
পরে এঁমারটাস্ অধ্যাপক হন। 'বিশ্বাবদ্যালয়ের 
প্রীতানাধরূপে ১৯০৯ খুশি. কৌম্ত্রজ 'বিশবাবদ্যালয়ে 
ডারউইন শতবার্ধকশ উৎসবে যোগ দেন এবং ইউ- 

করেন। ১৯২১ খুশি, সরকার ডেপুটেশনে তিন 
মাসের জন্য ব্রিটেনে যান। ১৯০৪-৪৬ খুব, 
পর্যন্ত বিশববিদ্যালয় সেনেটের ফেলো, ১৯০৬ - ২৮ 
খুশ. সাণ্ডকেটের সদস্য, কাঁলকাতা 'বশ্বাবিদ্যালয়ের 

্রাাবদা উচ্চাশিক্ষা পরিষদ, 'বিজ্ঞান-বিষয়ক 
নিয়োগ পারষদ্ প্রভৃতির সদস্য অথবা সভাপতি 
ছিলেন। ব্রক্মানন্দ কেশবচন্দ্রু সেনের কন্যা মাঁণকা 
দেবীকে তান 'ববাহ করেন। (৩,৪,৮২] 

সবোধচন্দ্র সরকার (১৮১৯১ - ১১৯১৪৪)। ফাঁরদ- 
পুর জেলার 'বপ্লবী জননেতা এবং উত্ত অঞ্চলের 
অনুশীলন দলের সংগঠক । চিাকসকরূপে বিনা 
ফতে দরিদ্রদের 'চীকৎসা করতেন । বৈস্লাঁবক কার্য- 
কলাপের জন্য তান বহুবার আটক-বন্দী 'ছিলেন। 
[১০] 

সুবোধ দে (১৯১৩ - ১৫.৪.১৯৩১) চট্টগ্রাম । 
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের সঙ্গো যুক্ত থাকার আভি- 
যোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। কলিকাতা প্রোসি- 
ডেল্সী জেলে আটক থাকা কালে মারা যান ।.1৪২1 



পবোধ নল্দী 

সযবোধ নন্দী (১৯২৭ - ২৭.১১.১৯৭০) বিষু- 
পূর। শিশুকাল থেকেই সঙ্গতাঁশক্ষা শুরু করে 
সহজাত প্রাতভাম্ম সঙ্গতসমাজে নিজ স্থান করে 
নেন। ১৯৫৫ খু. সঙ্গীত নৃত্যনাট্য আকাডোম 
ও পরে রবাীন্দ্রভারতী বশ্বাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক 
হন। গীতাঁবতানের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ 'ছিল। 
তাঁর রাঁচত গ্রল্থ "তবলার কথা" হে খন্ড) এবং 
'ভারতীয় সঙ্গীতে তাল ও ছন্দ” যথেষ্ট সমাদৃত 
হয। পাখোয়াজ, তবলা ও শ্রীখোল বাদনে তাঁর 
অসাধারণ দক্ষতা ছিল। [১৬] 

সুবোধ মজুমদার (১৩.১০.১৯০৭ - ৩১.৭. 
১৯৩৯) বক্ুমপুর--ঢাকা। উন্ত অণুলের 'বাঁশস্ট 
ছাত্রনেতা 'িলেন। ছান্রজীবনে পাঠাগার, ব্যায়ামা- 
গার, ছাত্র-সাঁমাতি প্রভাতি গঠন করেন। কলেজের 
[শক্ষা অসমাপ্ত রেখে গাম্ধীজীর আহ্বানে আইন 
অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩২ খু. দুই 

কাটান। মান্তর পর আঁচরেই ঢাকা সূত্রাপুর রাজ- 
নোৌতিক ডাকাতি ও অন্যান্য কয়েকাঁট মামলায় পুনরায় 
গ্রেপ্তার হয়ে দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগ করেন। 
১৯৩৭ খু. মাীন্তর পর িক্ুমপুর নয়নগ্রামের 
কংগ্রেসকর্মী স্নেহলতা দেবীর সঙ্গে তাঁর 'বিবাহ 
হয়। চল্দননগরের "সুবোধ পল্লশ' তারই নামাঞ্কিত 
অগ্চল। [১০] 

সুবোধ মুখোপাধ্যায় (-১৯৫৯/৬০)। ব্রহ্ম 

দেশের কাঁমউীনিস্ট বিপ্লবী । চোরাগোপ্তা আঁভযানে 
মারা যান। [৬৬7 

সুব্রত সরকার, পাপ (২১.৩-১৯৬০- ৩.১, 
১৯৬৯)। 'পিতা-সাহাত্যক 'নাখল সরকার 
শ্রীপাল্থ)। সুব্রত মান্র সাড়ে পাঁচ কি ছ বছর 
বয়স থেকে ছবি আঁকা শুরু করে । সাধারণত স্কেচ্ 
করতো- কখনও পেনসিল দিয়ে কখনও কালি 'দিয়ে। 
অপর 'দকে এঁ বয়সেই অভাবনীয় সব কাঁবতা রচনা 
করোছল। আঁঙ্কত 'বাভন্ন ধরনের ছবিগুলির মধ্যে 
শ্রীমকদের মাছলের প্রাতিচ্ছবাব ও শিক্ষাক্ষেত্রে 
অশান্তির ছাবও সে একেছে। এক দুর্ঘটনার ফলে 
অত্যন্ত অজ্প বয়সে এই প্রাতিভার অপমৃত্যু হয়। 
মৃত্যুর পর তাঁর আঁঞঙ্কত ছাব ও কাঁবতা-সংগ্রহ 
'পাপুর বই' নামে প্রকাশিত হয়েছে। [১৯৬] 

সুভাষচন্দ্র বসত (২৩.১,১৮৯৭ - ১৮-৬, 
৯১৯৪৫ 2) চাধাড়পোতা--চব্বিশ পরগনা । পিতার 
কম্ক্ষে্র কটক শহরে জল্ম। জানকীনাথ। সুভাষ- 
চন্দ্র বাঙলা তথা ভারতের আত জনাপ্রয় এবং 
ভারতের স্বাধধনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্বনামধন্য 
'নেতা। ব্ল্যাভেন শ কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান 'শিক্ষক 
বেণ"মাধব দাস তাঁর জশবনে সব থেকে বেশ প্রভাব 

[ &৬৫ ] স,ভাষচল্চু বসত 

বিম্তার করেন। ১৯১৯ খু, কাঁলকাতা [িশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ম্যাদ্্রিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান আঁধ- 
কার করে প্রোসডেল্সী কলেজে ভার্ত হন। এখানে 
ইংরেজ অধ্যাপক ওটেন ভারত-বদ্বেষ প্রচারের জন্য 
কয়েকাঁট ছাত্র কর্তৃক প্রহৃত হন। এই ব্যাপারে নেতৃত্ব- 
দানের জন্য সুভাষচন্দ্রকে কলেজ থেকে অপসারিত 
করা হয়। এরপর স্যার আশতোষের সাহায্যে 
স্কটিশ চার্চ কলেজে প্রবেশ করে দর্শনে প্রথম 
শ্রেণীর অনার্পসসহ বি.এ. পরাঁক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
এসময়ে ইউনিভার্সাট আঁফসার্ঁপ ধ্রোনং কোরে 
যোগ 'দিয়ে সমরাবিদ্যার প্রাথামক জ্ঞান অর্জন করেন। 
সম্ভবত ১৯১৯ খু, আঁভভাবকগণ তাঁকে 
আই.সি.এস. পড়বার জন্য বিলাত পাঠান। ১৯২০ 
খুশি, মাত্র ৬ মাস পড়েই তানি এই পরাক্ষায় চতুর্থ 
স্থান আধকার করেন। মর্যাল সায়েল্সে কোম্রজ 
ট্রইপস- পান। ইতিমধ্যে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যা- 
কাণ্ড (১৯১৯) ঘটে এবং গাঞ্ধীজী কর্তৃক ভারতের 
রাজনীতিতে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু 
হয়। সুভাষচন্দ্র ১৯২১ খু. লোভনীয় আই.স.এস.- 
এর চাকার প্রতাখ্যান করেন। ১৬.৭,১৯২১ খুশী, 
বোম্বাই পেশছে সোজা গাম্ধীজীর সঙ্গে দেখা 
করেন। গান্ধীজী তাঁকে দেশবন্ধু িত্তরঞ্জনের কাছে 
পাঠান। এই সময়ে চিত্তরঞ্জনই ছিলেন তাঁর রাজ- 
নৌতিক গুরু । এই বছরেই যুৃবরাজের ভারত-ভ্রমণ 
বয়কট আন্দোলনে সুভাষচন্দ্র তাঁর সাংগঠাঁনক 
প্রীতভা দেখান। বাঙলার বি্লবাীগণ তাঁকে নিজেদের 
নেতারূপে কংগ্রেসে সপ্রাতিষ্ঠত করতে সচেম্ড হন। 
কংগ্রেসের আহিংস নেতৃত্ব ও নিয়মতান্ক আন্দোলনে 
িপ্লবীদের কোন সমর্থন 'ছিল না। সুভাষচন্দ্র 
মধ্যেই তাঁরা নিজেদের সার্থকতা অন্বেষণের চেষ্টা 
করেন। ফলে ১৯২৪ খ্যী. অন্যান্য বিপ্লবীদের 
সঙ্গে 'তানও গ্রেপ্তার হয়ে সুদূর মাল্দালয় জেলে 
প্রোরত হন। ১৮১৮ খ:পন্টাব্দের ৩নং রেগুলেশনে 
তান বন্দ 'ছিলেন। অসুস্থতার কারণে ১৯২৭ 
খশ, মানত পেয়েই সারিয় রাজনীতিতে নামেন এবং 
বঙ্গীয় প্রাদোশক কংগ্রেস কমিটির সভাপাঁত শনর্বা- 
চিত হন। তখন থেকে বাঙলার কংগ্রেস মোটামুটি 
দুইটি দলে বিভন্ত হয় (সেনগুপ্ত দল ও সন্ভাম 
দল)। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত অপর দলের নেতা 

দছলেন। সৃভাষচন্দ্র যুব সংগঠন ও ট্রেড ইডানিয়ন 
আন্দোলনে সাক্য় হন। ১৯২৮ খঃ, কাঁলকাতা 

কংগ্রেসে তিনি সামারক কায়দায় সাঁ্জত একটি 
সুশৃ্খল স্বেচ্ছাসেবকবাহনী ছ্বারা কংগ্রেস মপ্ভগ 
দনরন্মিত করেন। এই আঁধবেশনে মাতিলাল নেহরু 
যখন ডোিনিয়ন স্ট্যাটাস লাভের প্রস্তাব রাখেন, 
সুভাষচন্দ্র তখন জওহরলালের সঞ্গে যাক্তভাবে পর্ণেশ 



সুভাষচন্দ্র বস; 

স্বাধীনতার দাবির সংশোধন* আনেন। সে বছর এ 
প্রস্তাবে তিনি হেরে গেলেও দুই বছর পর গাম্ধীজশ 
এই প্রস্তাব উত্থাপন করে কংগ্রেসকে দিয়ে মানয়ে 
নেন। ১৯২৯ খর, বঞ্গণয় প্রাদেশিক কংগ্রেস 
আঁধবেশনের সভাপাঁতি ছিলেন। ১৯৩০ খু. 
গান্ধীজীর লবণ আইন আন্দোলনে যোগ দিয়ে 
সুভাষচন্দ্র কারাবরণ করেন। গান্ধশ-আরুইন চুন্তর 
পর ১৯৩১ খ্যী, কারামূন্ত হয়ে তিনি এই চুন্তর 
প্রাতবাদ করেন। প্রাণদণ্ডাজ্াপ্রাপ্ত বিপ্লবী ভগং 
সিংয়ের প্রাণ এই চুক্তি সর্তেও রক্ষা করা সম্ভব 
হয় নি। সুভাষচন্দ্র যান্ত ছিল প্রত্যক্ষ আন্দোলনে 
'লিস্ত হয়েও বিনা কারণে এই আন্দোলন প্রত্যাহত 
হয়েছে। এর আগে ১৯২৯ খ, সুভাষচন্দ্র 
£&-1-170-0শএর সভাপাঁতি ও ১৯৩০ খস. কাঁল- 
কাতা কর্পোরেশনের মেয়র 'নর্বাচিত হন। এ সময়ে 

তানি তৃতীয়বার বেঙ্গল রেগুলেশনে বন্দী হন। 
জেলে এক বছরের মধ্ই তাঁর স্বাস্থ্যের অবনাত 
ঘটে। চিকিৎসার জন্য ইউরোপে পাঠানো হবে 
সরকার এই সর্তে তাঁকে মান্ত দেয়। এই সৃযোগে 
1তাঁন ইউরোপের বিভিন্ন রাজধানীতে যোগাযোগ 
স্থাপন করেন। তাঁর দেশে ফেরার নিষেধাজ্ঞা থাকা 
সত্বেও ১৯৩৬ খু, দেশে ফেরেন এবং গ্রেপ্তার 
হয়ে এক বছর কারারুদ্ধ থাকেন। ১৯৯৩৭ খত, মান্ত 
পান। এবছর 'বাভন্ন প্রদেশে 'নর্বাচনের মাধ্যমে 
কংগ্নেস ক্ষমতালাভ করে। ১৯৩৮ খু; হারিপূরা 
কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র সর্বসম্মতিক্রমে সভাপাঁত নির্বা- 
চিত হন। সুভাষচন্দ্রের নিদেশে এই প্রথম একটি 
পাঁরফজ্পনা কাঁমাঁট গাঁঠত হয় এবং জওহরলাল 
নৈহরু কাঁমটির চেয়ারম্যান হন। ১৯৯৩৯ খত, 
ন্রিপূরণী কংগ্রেসে গাম্ধীজশর সমার্থত দাঁক্ষিণপজ্থণ 
জোটের প্রার্থশ পট্রীভি সসতারামিয়াকে পরাজত করে 
সভাপতি পদে পনার্নবাাচত হন। তিনি ব্রিটিশ 
সরকারকে ৬ মাসের চরমপন্ন 'দিয়ে পূর্ণ স্বরাজের 
দাঁবতে আন্দোলন শুরু করার কর্মসূচি কংগ্রেসকে 
গ্রহণ করতে বলেন। 'কিল্তু দাঁক্ষিণপল্থণ জোট কর্তৃক 
সস্ট প্রাতকৃূল অবস্থার মধ্যে তান এপ্রল ১৯৩৯ 
খুশী, পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এই ঘটনার পর 
সুভাষচন্দ্র মহাজাতি সদন প্রাতিজ্ঠার উদ্যোগ করেন। 
এর 'ভীত্তপ্রস্তর ম্পাপন করতে এসে অসস্থ বৃম্ধ 
কাব রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে দেশের নেতৃপদে বরণ 
কয়ে 'দেশগোৌরব উপাধি দেন। মে মাসে সৃভাষ- 
চন্দ্র কংগ্রেসের মধোই “ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করে 
সারা দেশে, বিশেষ করে বাঙলার 'বিপ্লবশ সংগঠন- 
গৃঁলকে সংহত করার চেম্টা করেন । কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ 
তখন সুভাবচল্দুকে ৩ বছয়ের জন্য বাহত্কার করেন। 
সার্ট ১৯৪০ খুশি, দুভাষচন্দ্র ফরোয়ার্ড রক ও 
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সারা ভারত 'কিষাণ সভার যুন্ত উদ্যোগে বিহাতের 
রামগড় নামক স্থানে "সমঝোতা িরোধশী” সম্মে্ন 
আহ্বান করেন। জুন ১৯৪০ খী, নাগপুর সম্টে- 

লনে একটি অস্থায়শ জাতশয় সরকার গঠনের দাব 
জানানো হয়। তারপর কাঁলকাতায় এসে সৃভাষচন্দু 
হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের দাবিতে সত্যাগ্রহ 
শুরু করেন ও জুলাই ১৯৪০ খশ, পুনর্বাও 
গ্রেপ্তার হন। কারাগারে অনশন করে এই বছরই 
িসেম্বর মাসে মুক্ত পান। গৃহে অল্তরশণ থাকা 
কালে ২৬.১.১৯৪১ খ্ী. তিনি পুলিসের চোখকে 
ফাঁকি 'দয়ে দেশ ছাড়তে সক্ষম হন। অত্যন্ত বশবস্ত 
কর্মণর সাহায্যে অনেক বিপদ ও বাক মাথায 
নিয়ে উত্তর-পাশ্চিম সঈমান্তের মধ্য 'দয়ে কাবুল 
হয়ে রাশিয়ায় প্রবেশ করেন। নভেম্বর ১৯৪১ খী 
পাঁথবীর লোক সেভাষের জের কথায়) প্রথম 
জানতে পারে দ্বদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনে শান্ত 
যোগানোর জন্য দেশের বাইরে, এসেছেন। রাশিয়ার 
রাজধানশ মস্কোয় ১৫ দিন অপেক্ষা করেও মার্শাল 
স্ট্যালনের দেখা না পেয়ে শল্লুর শন” জার্মানীর 
রাজধানীর উদ্দেশ্যে রওনা হন। জার্মনশতে এসে 
একটি অস্থায়শ স্বাধীন ভারত সরকার গঠন করে 
শান্তশালী বেতারকেন্দ্রু থেকে তাঁন ভারতের উদ্দেশে 
প্রচারকার্য চালাতে থাকেন। ওাঁদ্কে প্রথম 'বি*ব- 
যুদ্ধের সময় থেকে জাপানে অপেক্ষমান মহাবিশ্লবী 
রাসাবহারী বসু দক্ষিণ-পূর্ব এাঁশয়ায় একাঁট 
অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার গড়ে তুলোছলেন। 
বয়সের ভারে দূর্বল, িবগ্লবী রাসাবহারী অপেক্ষা- 
কৃত তরুণ সুভাষচন্দ্রকে তরি আরব্ধ কাজের ভার 
দনতে আহহান করলেন। ইউরোপ থেকে সমুদ্রপথে 
সাবমোরনযোগে আটলান্টক ও ভারত মহাসাগর 
পার হয়ে ২.৭,১৯৪৩ খে. সুভাষচন্দ্র সিঞ্গাপুরে 
পেশছান। জাপানের হাতে ধৃত ভারতীয় সৈন্য ও 
যৃদ্ধবন্দীগণ এই নেতার আঁবর্ভবে আশাম্বিত 
হয়ে ওঠে। ৪.৭.১৯৪৩ খু, আনজ্ঠাঁনকভাবে 
রাসাবহারী বসু দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়ার আজাদ হিন্দ 
ফৌজের সর্বময় কর্তৃত্ব সুভাষচন্দ্রের হাতে সমর্পণ 
করেন। তখন থেকে সুভাষচন্দ্র 'নেতাজশ' আখ্যায় 
সংবার্ধত হন। ভারতের প্রথম স্বাধীন সেনাবাহনী 
'আজাদ 'হন্দ ফৌজ' নেতাজীর সাংগঠাঁনক শান্ত 
ও আকর্ষণণয় ব্যান্তত্বে একটা শ্রেষ্ঠ সৈন্যদলে পারণত 
হয়। ২১.১০,১৯৪৩ খুশী. আজাদ 'হন্দ সরকার 
তার আস্তিত্ব ঘোষণা করে ও সামারক তৎপরতা 
চালায়। এই ফৌজ জাপ যুদ্ধজাহাজজের সাহাধ্য 
নিয়ে আন্দামান ও িকোবর ম্বীপপুঞ্জ দখল করে 
ও যথাক্মে দ্বীপ দূইটির লামকরণ হয় “শহীদ 
হ্বীপ' ও ক্যরাজ ম্যাপ । নেতাজশ তাঁর সরকারে 



সরবালা ঘোষ 

নকল ধর্মমত ও ভাষাভাষীকে একন্িত করতে পেরে- 
[ছিলেন। রোমান হরফে 'হন্দস্থানী ছিল তাঁদের 
সকলের ভাষা । জানুয়ারী ১৯৪৪ খ্ী. রেখ্গুনে 

হয়। নেতাজীর 'নর্েশে সেখান থেকে আঁভযান 
সাঁলয়ে আজাদ 'হল্দ ফৌজ উন্নত ধরনের অস্ত 
সাঁজ্জত 'ব্রাটশ বাহনীকে পরাস্ত করে ইম্ফল ও 

কোঁহিমার পথে ১৮.৩.১৯৪৪ খী. দুইটি ঘাঁটি দখল 
করে। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশবষুদ্ধে জাপান আত্ম- 
সমর্পণ করলে (১৯৪৫) নেতাজী তাঁর বাঁহনণকে 
সারয়ে নিতে বাধ্য হন। কোঁহমায় নিহত আজাদ 

1হন্দ ফৌজের স্মৃতিস্তম্ভে লেখা আছে-_-হে স্বদেশ- 
বাসী পাঁথক, স্মরণ করো এখানে শাঁয়ত বীরদের, 
কারণ তোমাদের ভাঁবষযৎ সখের জন্য আজ তারা 
ধাজেদের িবসজ্ন দিল” । নেতাজীর মত্যু ফর- 
মোসার তাইহোকু মান বন্দরে একাট বিমান দুর্ঘ- 
টনায় হয়েছে বলে প্রচাঁরত। তাঁর রাঁচত বাংলা গ্রল্থ : 
“তরুণের স্বপ্ন এবং একটি ইংরেজীতে অসমাপ্ত 
আত্মজশবনশ--41 10191) 2118100011 [৩১৭, 

১০,২৫,২৬,৪২,৪৩,১২৪] 
সরবালা ঘোষ (১৮৬৭ ?- ১৯৩৩)। পতা-_ 

নীলমাঁণ দে। স্বামী-অতুলচন্দ্র। *বশুর- প্রথ্যাত 
সাংবাদক 'গাঁরশচন্দ্র ঘোষ । 'তাঁন একজন 'বদুষণ, 
কাব ও চারুশিজ্প-ীনপুণা ছিলেন। মৃত্যুর পর 
তাঁর রচিত 'বাভন্ন কাবিতা সাহাত্যক পুত্র মল্মথ- 
নাথ সংগ্রহ করে “মথুরা' নাম "দিয়ে প্রকাশ করেন। 

[৫,৪88] 
সুরবালা সেনগ;প্ত (১৮৮১ - ১১-৯১-১৯৭৩) 

দিনাজপুর পূর্ববঙ্গ । বিপ্লবী যুগের বিশিষ্ট 
নেত্রী । ১৯৩০ খপ. ও ১৯৩২ খপ. আইন অমান্য 
আন্দোলনের সময় 'তাঁন যথেষ্ট 'ির্যাতন সহ্য করেন 

এবং একাধিকবার কারাদণ্ডিত হন। দিনাজপুরের 

ঠাকুরগাঁ মহকুমা কংগ্রেস কাঁমাটর সভানেত্রী এবং 

ঠাকুরগাঁ মাঁহলা সাঁমাতর প্রাতষ্ঠাতা-সভানে্রী 

িলেন। কাঁলকাতায় মত্যু। [১৬] 
সরমা মুখোপাধ্যায় ১৮৮৪ - ১৬.১১.১৯৪৬) 

কাঁলকাতা। সত্যহতি চট্টোপাধ্যায় । স্বামী-_গহণেন্দ্র- 
নাথ। ১৯২১ খ্ী, অসহযোগ আন্দোলনের সময় 

থেকেই চরকা কাটতেন ও খদ্দর ব্যবহার করতেন। 

পরে 'কাটোয়া মহকুমা মহলা রাষ্ট্রীয় সাঁমাতি'র 

সম্পা্দকা হন। ১৯৩০ ও ১৯৩২ খাশম্টাব্দের 

আন্দোলনে পর্ণে উৎসাহে যোগ দেন এবং ১৪৪ 

ধারা ভঙ্গ করে দুইবার কারাদণ্ড ভোগ করেন। 

১৯৩৮-৪১ খপ, কাটোয়া 'মউীনাসপ্যালাটির 

কাঁমশনল্ল দিলেন। কাটোয়া মহকুমার নারী জাগরণে 

তাঁর অবদান অনেকখানি । [২৯] 

[ &৬৭ 1] সমরেচ্তনাথ কর 

সরমাসদ্দরণ ঘোষ (১৮৭৩ - ১৯৪৩ ?) মালখা- 
নগর- ঢাকা । উমেশচন্দ্র বসু। স্বামশ-_নাশকাহ্ত । 
গ্রামের উচ্চ প্রাইমারী পরধক্ষা পাশ করে ব্ণাস্ত পান। 
কবিতা লিখতে পারতেন । ১৮৮৯ খপ. স্বামীর রাঁচত 

হয়োছল। এই সময়ে স্বামীর যত ও আগ্রহে তান 
কাঁলকাতার পূর্ববঙ্গ স্মশীশক্ষা কাঁমাট'র তত্বা- 
বধানে বাংলা সাহত্যের এক 'বশেষ পরীক্ষা 'দয়ে 
প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক পান। তাঁর রচিত কাঁবতাগ্রশ্থ 
'সাঞ্গনী” ১৩০৮ ব.) ও 'রাঞ্জনী' (১৩০৯ ব.) 

কুল্তলশন থেকে মাঁদ্ূত ও প্রকাশিত হয়োছিল। 
1৫,৪8৪] 

সংরেষ্দ্র ধাড়া (2-ডিসে. ১৯৪৩)। কল্যাণ- 

পুর-মোঁদনপুর। "ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ 
দিয়ে কারারুদ্ধ হয়ে কণ্টাই জেলে মারা যান। [৪২] 

পরেন্দ্রনাথ কর ১ (২২.৩.১৮৮৯- ১৯,৯১৯, 
১৯২৩)। উচ্চাশিক্ষালাভের নামে আমেরিকায় গিয়ে 
পাঞ্জাবী কৃষক অধ্যাষত গদর পার্টর অন্যতম নেতা 
হন। প্রধানত প্রবাস ভারতণয় ছাত্রদের মধ্যে তাঁনই 
কৃষক সংগঠনের কাজ করতেন। প্রথম মহাযুদ্ধের 

সময় জার্মানী থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানণর পাঁর- 

কজ্পনা করায় যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর্তৃক কারার্ধ হন। 
ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য ছাড়া পেয়ে পুনরায় বৈপ্লাবক 

কার্যে আত্মানয়োগ করেন। “স্বাধীন 'হন্দ.স্থান' 
পাত্রকার সম্পাদক 'ছলেন। িশবযৃদ্ধ-শেষে বার্পিনে 

এসে ভারতণয় কাঁমউনিস্টদের সঙ্গে যোগ দেন। 

ক্ষয়রোগে মারা যান। 1[১০,৬৪,৭০,১০৮৬) 

সরেম্দ্রনাথ কর১ (১৮৯৪ - ২.৮-১৯৭০)। 

বিহারের মুঙ্গের জেলায় জল্ম । অবনীন্দ্রনাথ প্রবার্তত 

ভারতীয় চিন্নকলা ধারার একজন শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট 

[শ্পণ। ১৯১৯ খপ. রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে 

কলাভবন স্থাঁপত করলে আসত হালদার, নম্দলাল 

বসু এবং সরেল্দ্রনাথ কবিকে বিশেষভাবে সাহায্য 

করেন। পরে তান কলাভবনের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন । 

স্থর্পাতাবদরূপেও খ্যাত ছিল। শাদ্তিনকেতনের 

'উদয়ন' তাঁরই পারকজ্পনায় প্রতিষ্ঠত। কাধির 

স্নেহধন্য সুরেন্দ্রনাথ কাঁধির সঙ্গে বিদেশেও 'গিয়ে- 

ঘছিলেন। তাঁর বহ্ শিষ্প-রচনা পািকাদিতে প্রকা- 

[শত হত। “পদ্মশ্রী” উপাধি-প্রাপ্ত 'ছিলেন। ১৯৭১ 

থুঃখ. তাঁকে মরণোত্তর 'দেশিকোন্তম' উপাধিতে 

সম্মানিত করা হয়। [৩,৯১৬] 

লরেন্দ্নাথ কর৩ (১৯১৪ - ৮*৯-৯৯৪২) বার- 

অমৃতবেরিয়া- মোদনপপুর 1 পদীননাথ । 'ভারত-ছাড়' 

আন্দোলনে মাহযাদল প্ালস স্টেশন আব্রমণকালে 

প্দীলসের গ্ীলতে আহত হয়ে এ শদনই মারা 

যান। [৪২] টি ৰ 



সরেচ্দ্রনাথ গোদ্বামশ 

পারেচ্দ্রনাথ গোস্বামী (১৯০৯ ?- ৩০.৩.৯১৯৪৫) 
কাঁলকাতা। বঙ্গবাসী কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ, বেথুন 
ও সংস্কৃত কলেজে এবং কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
দর্শনশাস্ত্ে অধ্যাপনা করেন। মার্জবাদী দার্শীনক 
ও ছা্ননেতা হিসাবে এবং সলেখক ও সবস্তারূপে 
খ্যাতি ছিল । পপ্রগাঁতি লেখক সঙ্বে'র বাঙলার প্রথম 
সম্পাদক ও ১৯৩৯ খু. কাঁলকাতায় অন্নাঙ্ঠত 
?নাখল ভারত প্রগাত লেখক সম্মেলনে অভ্যর্থনা 
সমাতর সম্পাদক ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির 
[ভিন্ন পান্রকায় নিয়ামত 'লথতেন। 1[৫,৭৬] 

সরেন্দ্রনাথ ঘোষ, দানীবাব; (১৯.১২.১৮৬৮ - 
২৮.১১.১৯৩২) কাঁলকাতা । নাট্যাচার্য 'গাঁরশচন্দ্ু। 
“দানীবাবু* নামে সমাধক প্রাসদ্ধ ছলেন। 'িছুঁদন 
স্কুলে লেখাপড়ার পর 'থয়েটারের নেশায় সব 'িছু 
ছাড়েন। কাকার শন্ত শাসনে অবশ্য অল্প বয়সে 
থিয়েটারে যাবার সুযোগ হত না। ক্রমশ পাড়ার 
বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মিশে অল্প বয়সেই 'থিয়ে- 
টারের দল খোলেন। ১০ বছর বয়সে থিয়েটারে 
ঢোলক বাজাতেন। পড়াশুনা আর হয় নি। ছাব 
আঁকায় আগ্রহ দেখে গগারশচন্দ্রু তাঁকে আর্ট স্কুলে 
ভার্ত করান । সে-সব ছেড়ে ব্লযাকউডের আঁফসে 'শিক্ষা- 
নবীশতে প্রবেশ করেন। ছোটখাট অপেশাদার িয়ে- 
টারে ক্রমে খ্যাত অজ্ন করেন। আঁভনয়-জনবন 
পেশা হিসাবে গ্রহণ করায় 'পতার আপাত্ত 'ছিল। 
হঠাৎ একটি তরুণশ বিধবাকে বিবাহ করেন। অবশেষে 
অর্থাভাবে উচ্ছৃঙ্খলতা শুরু করলে 'পতৃজ্বসার 
অনুরোধে 'বখ্যাত আভনেতা অমৃত মন্ত্র তাঁকে 
আ্টারে নিয়ে আসেন ও 'পতার অজ্ঞতে আভনয় 
“শাক্ষা 'দতে থাকেন । এই সময় 'গ্রারশচন্দ্র "চণ্ড, 
নাটকে মহলা 'দাচ্ছলেন। ড্রেস রহাস্যালে অমৃত 
মত সরেন্দ্রনাথকে রঘুদেবের ভূমিকায় 'গিরিশচন্দ্রের 
সামনে উপস্থিত করেন। সেই থেকে খ্যাতি শুরু । 
1বাভক্ থিয়েটারে বহু চাঁরন্র আভিনয় করে খ্যাতির 
তুঙ্গে ওঠেন। সে ফুূগের কাঁলকাতার সব মণ্চেই 
আভনয় করেছেন। বাঙলার রঙ্গমণ্ে তখন 'শগারশ- 
ঘৃগ শেষ। শাশরকুমারের যুগেও সখ্যাতির সঙ্গে 
আভনয় করেছেন। বঙ্গভঞ্গ আন্দোলনের সময় 
1সরাজের ভূমিকায় তাঁর প্রাণমাতানো আঁভনয়ে দর্শক- 
সমাজ মোহত হন। ১৯১৮ খুখ. নাগাদ দেশবন্ধুর 

[ &৬৮ ] সরেল্দ্নাথ ঠানুর 

লক্ষাধক টাকা উপার্জন করেন। ২.১০.১১২৮ 
খা. নাট্যমান্দরে গিরিশ স্মৃতি সামাতির উদ্যোগ 
প্রফুল্ল” নাটকে দানীবাব্ যোগেশ” ও শিশিরকুমান 
'রমেশে'র ভূমিকায় আঁভনয় করেন। রগ্গমণ্ডে এ: 
এীতহাসিক ঘটনা । এরপরে দুই বিখ্যাত আভনেতা 
কয়েকবার একই নাটকে অংশ নেন। আর িয়েটাবে 
পোষ্যপূত্র নাটকে 'শ্যামকান্ত'র ভূমিকায় শেষ 
আভনয় করেন। 1[৩,৫,৭১২৫,২৬,৬৫] " 

সঃরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (২৬.৭.১ ৮৭২ - ৩.৫,১৯৪০) 
জোড়াসাঁকো-কাঁলকাতা। পিতা প্রথম ভারত"য় 
আই.স.এস. সত্যেন্দ্রনাথ এবং মাতা-_সূসাহাত্যকা 
জ্ঞানদানান্দনী দেবী । পিতার কর্মস্থল পানায় জল্ম। 
সেন্ট জোভিয়ার্স কলেজ থেকে ১৮৯৩ খ্ী. বি.এ, 
পাশ করেন। জীবনবীমা ব্যবসায় 'শক্ষার জন্য 
১৯০৮-০৯ খ, ইংল্যান্ডে যান। তার আগেও 
তান কয়েকবার বিলেত গিয়েছিলেন । ওকাকুরা ও 
নিবোদতার শিষ্যস্থানীয় সংরেন্দ্রনাথ এদেশে বৈপ্ল- 
দিক চেতনার সৃচনা থেকেই এর সংস্পর্শে আসেন। 
১৯০২ খশ. ব্যারিস্টার 'প. মিত্রের সভাপাঁতত্বে 
বৈপ্লাবক গুপ্ত সাঁমাতর যে সংগঠন গড়ে ওঠে 
1তাঁন 'ছলেন তার সাক্লিয় সদস্য ও কোষাধ্যক্ষ । এই 
সংগঠনই পরবর্তী কালে 'অনুশশলন সমিাতি' নামে 
পরিচিত হয়। শোষণমূন্ত সমাজের স্বপ্নই কৈশোরে 
তাঁকে টেনে 'নয়ে গিয়োছল সুদূর বোম্বাইয়ের 
ধর্মঘট? রেল শ্রমিকদের পাশে । সন্পাসবাদী আন্দো- 
লনের সঙ্গে দীর্ঘাদন যুক্ত না থেকে পরে 'তাঁন 
গঠনমূলক কাজে আত্মীনয়োগ করেন। তাঁরই উদ্যোগে 
সমবায় বীমা আন্দোলন শুর হয় । এই আন্দোলনের 
প্রচারের উদ্দেশ্যে সারা ভারত ঘুরেছেন। 
আঁম্বকা উকীলের সহযোগতায় পণহন্দস্থান কো- 
অপারোটিভ ইন্সিওরেল্দ কোং, প্রতিষ্ঠা করেন। 
[তানি শিলাইদহে 'কো-অপারোটিভ সোসাইটি" স্থাপন 

'করোছিলেন। সাহত্য রচনাতেও পারদর্শী 'ছলেন। 
“সবুজপল্র ও "সাধনা, পান্রকায় তাঁর অনেক রচনা 
প্রকাশিত হয় । তান শ্লৈমাঁসক ণব*্বভারতণ' পান্রকার 
সম্পাদকমন্ডলণীতে 'ছিলেন। তাঁর লেখা 'একাঁট সদ্য 
প্রস্ফুটিত সাকুরা পুষ্প” জাপানী গল্পের অন্বাদ। 
এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ হীন্দিরা দেবীকে 'লিখোঁছলেন, 
“সুর বেচারা একজামিন পাশ করবার জন্য স্ট 
হয় নি। ওর উচিত ছিল আমার মত পাশ-কাটানো 
শলটারোর' হওয়া ।” তাঁর সম্ফালিত ও সংক্ষোপত 
মহাভারতই পরবতশ কালে রবণন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 
কুরৃপাণ্ডব নামে প্রকাশিত হয়। মৃতুর পর্বে 
সোভিয়েট বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে ণশব*ব- 
মানবের লক্ষমীলাভ' গ্রল্থ রচনা করেন। রবণল্দু- 
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সাহিত্যের ইংরেজী অনুবাদকর্পে সমাধক প্রাসম্ধ 
ছলেন। ১৮৯৫ খা. রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ও বলেন্দ্র 
নাথকে পাট, ভুষিমাল ও আখমাড়াই কলের ব্যবসায়ে 
নাময়োছলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন কালে গগনেন্দ্ু- 
নাথ ও তাঁর সহায়তায় রবীন্দ্রনাথ কুণ্টয়াতে বয়ন 
£বদ্যালয় স্থাপন করেন। স্রেন্দ্রনাথই সমবায়, বীমা 
৬ ব্যাঙ্কং আন্দোলনের পাঁথকৃৎ। [৩,১২৪,১৫৫] 

সারেল্দনাথ দাশগযপ্ত (১৮৮৫/৮৭ -১৮.২২, 

১৯৫২) গৈলা_বাঁরশাল। নদীয়া জেলার কু্টিয়ায় 
জ্ুন্ম। পিতা কালী প্রসন্নের অবস্থা স্বচ্ছল 'ছল না। 
২/৩ বছর বয়সে অক্ষর-পাঁরচয়ের পৃেই রামায়ণ 
মুখে মুখে আবৃত্তি করার অস্বাভাঁবক ক্ষমতা তাঁর 
নধ্যে দেখা যায়। পিতা ডায়মণ্ডহারবারে বদল হলে 
৯/১০ বছর বয়সে 'তাঁন 'বত্রসংহারে'র অনুকরণে 
এই কাব্যের ৪টি সর্গ রচনা করেন। পিতা কৃষ- 
নগরে বদলণ হলে স্কুলে ভার্ত হয়ে প্রথম বিভাগে 
এণ্ট্রা্স পাশ করেন ও গৈলায় গিয়ে টোলে ভার্ত হন। 

সেখানে পঞ্জ ও টীকাসহ দুরূহ কলাপ ব্যাকরণ ?ীনজে 
পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছান্রদেরও পড়ান। কৃফনগরে 

শফরে এফ.এ. পাশ করেন। এই সময় "তলোত্তমা 
কাব্য সংস্কৃতে রচনা করেন। ১ বছর িব.এ. ফেল 
করে পরের বছর সংস্কৃতে অনার্স ও 'নিস্তাঁরণী 
পদক সহ ব.এ. পাশ করেন। ১৯০৮ খ্যীঁ, সংস্কৃত 
কলেজ থেকে এম.এ. পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারী 
শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করেন। ১৯১০ খুঈ. দর্শনে 
এম.এ. পাশ করে রাজশাহী কলেজে ও টট্টগ্রাম 
কলেজে কাজ করেন। ১৯২০- ২২ খন. কেম্ত্িজে 
লেকচারার থাকা কালে দর্শনে শড.ফিল. হন। 
চট্টগ্রাম কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল ছিলেন। এডু- 
কেশন সাঁভসে যোগ দিয়ে প্রোসডেন্সী কলেজের 
ইংরেজশ দর্শনে প্রধান অধ্যাপক ও সংস্কৃত কলেজের 
প্রিন্সিপাল এবং ১০ বছর পর কাঁলিকাতা 'ব*ব- 
বিদ্যালয়ের নশীতাঁবজ্ঞানের অধ্যাপক হন। ১৯৪৫ 
খুস. অবসর নিয়ে বিদেশ যান। ১৯৫০ খা. থেকে 
লক্ষেখীয়ে বসবাস করেন । ?তাঁন কাঁলকাতা বশ্বাঁবদ্যা- 
লয়ের ?পি-এইচ.ডি. (১৯২০), কেম্ব্িজের ফল, 
(১৯২২) ও রোম ইডানভা্সীটর ড.লট, (১৯৩৯) 
[ছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা : এ হিস্ট্রি অফ হইণ্ডিয়ান 
ফলসাঁফ” ৫৫ খন্ড)। এছাড়া বহ্ 'বাচন্র বিষয়ে 
ইংরেজী ও বাংলায় রাঁচত গ্রম্থসংখ্যা ২২। তার 
মধ্যে &টি মৌলিক কাব্যগ্রন্থ ও ১ট উপন্যাস। 

চন্রকলা, অলক্কারশাস্ত ইত্যাদি বিষয়েও প্রবন্ধাদি 
রচনা করেছেন। ১৯৩৬ খুশি. লপ্ডনে আন্তর্জাতিক 
ধর্মসম্মেলনে তিনি ভারতের প্রতিনাধত্থ করেন। 
তাঁর অন্ল্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা : “এ স্টাডি অফ 
শপতঞ্জালি” “যোগ গফিলসাঁফ ইন্ রিলেশন টু আদার 
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সস্টেমূস্ অফ ইণ্ডিয়ান থট', 'এ হিস্ট্রি অফ 
স্যান্সক্রিট লিটারেচার", 'রবীন্দ্রনাথ, দি পোয়েট আান্ড 
ফিলসফার', 'কাব্যবিচার', 'সৌন্দর্যতত্', "রা 
দশী'পকা, প্রভীত। [৩২৬,১৪৯] 

সরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার (১০.১১, 
১৮৪৮ - ৬.৮.১৯২৫) তালতলা-_কলিকাতা। পিতা 
খ্যাতনামা ডান্তার দূুর্গাচরণ। ডভটন কলেজ থেকে 
বি.এ. পাশ করে বলাত যাত্রা করেন। তাঁর সঙ্গন 
ছিলেন বহারশলাল গুপ্ত ও রমেশচন্দ্র দত্ত। তাঁরা 
তনজনেই আই.স.এস. পরীক্ষায় (১৮৬৯) পাশ 
করেন। কিন্তু প্রকৃত বয়স 'নয়ে গোলযোগ দেখা 
দেওয়ায় সুরেন্দ্রনাথকে আটকে দেওয়া হয়। তিনি 
আদালতের আশ্রয় নেন এবং আদালতের 'নদেশে 
পরাক্ষোত্তীর্ণ বলে তাঁলিকাতুন্ত হন। ১৮৭১ খু, 
তান আইস.এস. হয়ে দেশে ফেরেন এবং শ্রীহদ্রের 
আযাসস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেটে হন। িদ্তু একজন 
আসামীকে ফেরারী তাঁলকাভুন্ত করায় ঘুটি দোঁখিয়ে 
তাঁকে ১৮৭৩ খন. পদচ্যুত করা হয়। সম্ভবত এই 
পদচ্যাত কৃষ্ণাঙ্গ বলেই ঘটোছল। ১৮৭৬ খ্ী. 
1বদ্যাসাগর মহাশয় তাঁকে মেক্ট্রোপালটান কলেজে 
ইংরেজীর অধ্যাপকের পদে নিয়োগ করেন। এখান 
থেকে 'সাট কলেজ ও ফ্রী চার্চ কলেজে অধ্যাপনা 
করার পর ১৮৮৬২ খু, তান 'নজ প্রাতাণ্ঠিত 
ধবদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। এই বিদ্যালয়টি 
পরে রিপন কলেজ বেতমান সরেন্দ্রনাথ কলেজ) 
নামে খ্যাত হয়। সরেন্দ্রনাথ বাঙুলায় নিয়মতাশ্মিক 
ও আবেদন-নিবেদনমূলক রাজনখাতির একজন প্রধান 
পুরোধা । ১৮৭৬ -৯৯ খী, পর্যন্ত কলিকাতা 
কর্পোরেশনের সদস্য, ১৮৮৫ খ্যশ, থেকে উত্তর 
ব্যারাকপুর িীনাসপালাটর চেয়ারম্যান এবং 
পর পর ৮ বছর ৫১৮৯৩ -১৯০১) বঙ্গীয় 
ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ১৯১৩ খ্ঢী. 
কেন্দ্রীয় শাসন পাঁরষদের সদস্য হন। ১৯২৩ খ্ী, 
মডারেট রাজনীতিক সররেন্দ্রনাথ স্বরাজ্য দলের 
প্রার্থণর (ডা. গিবধানচন্দ্র বায়) কাছে 'নর্বাচনে পরা- 
জত হন ও রাজনশীত থেকে অবসর নেন। ৯৬৭৬ 
থপ, আনন্দমোহন বসু প্রাতাম্ঠিত স্টুডেপ্টস্ 

আ্যাসোঁসিয়েশনে তিনি বন্তৃতা করতেন। 176 [16 
০৫ 71225101, প6 8196 01 096 91100 ৮০৬৩ 

ঠা) 016 281019ট1, 12001710 012165” 508৫5 ০: 
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গবষয়ে তাঁর সে-সময়ের বন্তৃতা উল্লেখযোগ্য । "মাং" 
[িসনগ'র জশবনশ ব্যাখ্যার সময়ে তিনি বৈপ্লবিক পন্ধার 
পাঁরবর্তে নিয়মতাল্মিক পন্থা গ্রহণের জন্য বলতেন । 

[তান বন্তৃতায় শ্রোতাদের মল্তমূ্ধ করে রাখতেন । 
রাজনসাতক্ষেত্রে তাঁর প্রথম আন্দোলন-_সাভল 
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সার্ভিস পরাঁক্ষায় ছাদের বয়ঃসমা বাড়ানো । লর্ড 
ালটনের সংবাদপন্র-সংক্রা্ত আইনের বিরুদ্ধেও 
তনি আন্দোলন করেন। সাংবাদকরূপে প্রথমে 
শহন্দু প্যান্ট্রয়ট' পান্কার সংবাদদাতার কাজ করেন। 
১৮৭৯ খী. “বেশ্গালণ' পান্রকার মালিকানা নিয়ে 
সম্পাদনা শুরু করেন। এই পন্রিকায় ১৮৮৩ খুশি. 
এক প্রবন্ধে আদালত অবমাননার জন্য তাঁর কারা- 
দণ্ড হয়। এই ঘটনাই নির্যাতিত দেশপ্রোমকর্ূপে 
তাঁকে বিখ্যাত করে। 'ব্রাটশ সরকারী আদালতে 
সরেন্দ্রনাথই প্রথম রাজনোৌতিক কারাদণ্ড ভোগ 
করেন। বার্ধক ১২ হাজার টাকা খরচ কমানোর 
ফলে কলেজ বন্ধ করতে হয়, অথচ সেখানে ছয় 

সরকারশ নীতির 'তাঁন প্রাতিবাদ করেন। ১৮৮৫ খশ. 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রাতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোগন 
সরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসের পূনা আঁধিবেশনে ১৮৯৫) 
এবং আমেদাবাদ আঁধবেশনে ১১৯০২) সভাপাঁতত্ব 
করেন। ১৮৭৬ খ্টী. আনন্দমোহন বসুর সঙ্গে 
ইপ্ডিয়ান আসোসিয়েশন, প্রাতিষ্ঞঠা করেন। এই 
প্রাতিষ্ঠানই কংগ্রেসের পূর্বসরাীী। একি ভারতায় 
প্রীতীনধিমলক সরকার গঠনের জন্য ১৮৯০ খী, 
জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিলাতে প্রাতাঁনাধ 
দল প্রোরত হয়। এই দলে সংরেন্দ্রনাথ অন্যতম 
প্রাতাঁনীধ গছলেন। ইংরেজণ ভাষার একজন প্রাসদ্ধ 
বস্তারূপে 'তাঁন সেখানে প্রাতিষ্ঠিত হন। ১৮৯৭ 
খু, ওয়েম্বলী কমিশনে সাক্ষ্য দিতে বিলাত যান। 
বঙ্গভঙ্গ রোধের জন্য তাঁরই নেতৃত্বে তুমূল আন্দোলন 
সূম্ট হয় ১৯০৫) এবং দেশবরেণ্য নেতার্পে 1তাঁন 
প্রভূত খ্যাঁত অর্জন করেন। এই উপলক্ষে তাঁর 
নামের সঙ্গে মাঁলিয়ে তাঁকে 'সারেশ্ডার-নট, সুরেন্দ্র 
নাথ” বলা হত। ১৯০৬ খুশী, বারশালে রাম্প্রীয় 

সমাতির আধবেশনে যোগ 'দয়ে শোভাযান্লা পাঁরি- 
চালনার আভযোগে সরেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার ও অর্থ- 
দণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯০৯ খুখ, পুনরায় সংবাদ- 
পন্নের প্রীতীনাধর্ূপে ইংল্যান্ডে প্রেস সম্মেলনে 
যোগ দেন। ১৯১২ খুখ. বঙ্গাভগ্গ রোধ হওয়ায় 
অবশ্য বঙ্গের কিছু অংশ আসাম ও বিহারে য্ন্ত 
হয়) তান ১50৩৫ 8০৮কে 010৯5005 করার 

কাঁতিত্ব অর্জন করেন। তান বরাবরই 'নয়মাধীন 
আন্দোলনের পক্ষপাতী 'ছিলেন.। তাঁর পণ্টাশ বছরের 
রাজনৈতিক জশবনে ব্রিটিশ ন্যায়াঁবচারে আস্থা কখনও 
শাঁথল হয় নি। তাই লর্ভ কানের সঙ্গে বিরোধ 
করলেও নিজ প্রাতাঙ্চত কলেজের নাম পরবর্তী এক 
লাট সাহেব রিপনের নামেই রাখেন। 'তাঁন মডারেট 
রাজনশাতি ত্যাগ করে যূগের সঙ্গে অগ্রসর হতে 
পারেন বন বলেই শেষ পর্বন্ত তাঁকে স্বরাজ্য দলের 

[ &৭০ ] লধরেন্দ্ুপাথ মজ,মদার 

তরুণ সদস্যের কাছে পরাজিত হতে হয়োছল। 
অসহযোগ আন্দোলনের পথে কংগেস 

যখন অগ্রসর হয় তখন তিনি ইংরেজ-প্রবাততি শাস: - 

সংস্কার সমর্থন এবং মাল্পত্ব গ্রহণ করে (১৯২, 
অনেকের নিন্দাভাজন হন। ইংরেজ নজরে সা 
উপাধি তিনি গ্রহণ করেন। ভারত ও ইংল্যান্ডে, 
আর্ক সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য আহত কামিশনে 
[তান আমান্তরত প্রাতানাধরূপে যোগ 'দিয়োছলেন। 
দেশ স্বাধীন হওয়ার অনেক আগেই কর্পেরেশন 
বা স্বায়ত্তশাসন বিভাগে কিছুটা জাতীয় কর্তৃ 
প্রতিষ্ঠার জন্য তানই প্রধান উদ্যোগী 'ছলেন 
(১৯২১)। সরেন্দ্ুনাথের প্রভাবেই বাঙলায় জাতীয় 
অবমাননার 'বরুদ্ধে সর্বভারতীয় এঁক্য প্রাতষ্ঠা সম্ভব 
হয়। তরি রাচত 4৯ 80012 1 11910061 গ্রল্থাট 

ভারতীয় রাজনশীতর হীতিহাসের একাঁট বিশেষ 
মূল্যবান দালল। 1৩,৭,৮,১০,২৫,২৬] 

সরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গণীতরত্বাকর 
(১৮৮৬ 2- ২৩.২,১৯৭২) বিষফূপুর। সঞ্গীতজ্ঞ 
অনন্তলাল। বাল্যকালে 'পতৃাবয়োগ হওয়ায় দুই 
অগ্রজ রামপ্রসন্ন ও গোপেশবরের কাছে স 

প্রমোদা দেবী চৌধুরাণণর 'সঞ্গসত সামলন”'তে 
গায়করূপে নিযুক্ত ছিলেন। সেতার ও এন্রাজ 
বাজনাতেও দক্ষতা ছিল। 'তাঁন রবীন্দ্রনাথের বহু 
গানের স্বরালাপি প্রস্তুত করেছেন। রাঁচত গ্রল্থ : 
শবফুপুর”। মততযুর কয়েকাদন আগে পদ্মশ্রী” 
উপাঁধ পান। [১৬,৬৬২] 

সহরেন্দ্রনাঘ ট্রীচার্য (?- ১৯৪২/৪৩)। কাশশ 
ধিেশববিদ্যালয়ের সচনা থেকেই অধ্যাপক 

ভিন ও ভিলেন কনার লি বেলা 
অর্জন করেন। বাংলা সাহিত্য ও স্গতে অনুরাগশ 
ছিলেন। [6] 

সরেন্দ্রনাথ আঅজজদার (১৮৩৮- ১৮৭৮) 
জগন্লাথপূর- যশোহর। প্রসম্ননাথ। কাব ও স্াহ- 
[ত্যক। হেয়ার স্কুল, ওরিয়েস্টাল সোমনারী এবং 
ফ্রী চার্চ ইন:স্টাঁটিউশনের ছান্্র ছিলেন। সংস্কৃত, 
ফারসশ ও ইংরেজশ ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেনা 
দর্শন ও সাঁহত্োর প্রাত অনুরাগ তাঁর রাঁচিত 
কাঁবতায় সংস্পম্ট। রাঁচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 
ষড়খতুবর্ণন', ববর্ষবর্তন', ন্মহিলা, (োব্য), 
শবশ্বরহস্য' গেদ্য), “সাঁবতা সুদর্শন” আখ্যায়িকা 
কাব্য), 'হামির নোটক) প্রভৃতি) "রাজস্থানের 

নামে তান & খণ্ডে উভের গ্রন্থের 'অনু- 
বাদ করেন (১৮৭২-৭৩)। ৯২৭৬ ব. চৈল্রমেলা 
উপলক্ষে 'তাঁন "ভারতের ব্রিটিশ শামন পাঁরদর্শন' 



সরেল্দুনাথ দজনসদার 

ব্না করেছিলেন। পঁবাবিধার্থসংগ্রহ ও 'নাঁলন? 
পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতেন। [৩] 

সংরেষ্দ্রনাথ গজনমদার, বাছাদর (১৮৬৫ - 
১৯১৩১) পাকুড়িয়া-_-পাবনা। ১৮৮৬ খুখ. সেন্ট 
জোঁভয়ার্স কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে ১৮৮৮ 
খুব, প্রাদেশিক সিভিল সার্ভস পরপক্ষায় প্রথম 
হয়ে ডেপুটি কালেক্টর ও পরে ইনূকাম ট্যাক্স গবভাগের 
ডেপুটি কাঁমশনারের পদ পান। উচ্চাঙ্গ সঙ্গণতের 
আজীবন একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। খেয়াল- 
টপ্-খেয়াল অঙ্গর সঙ্গীতেই বিশেষ পারদাঁশতা 
অঙ্জন করেছিলেন। বৈষব কাঁবদের কণর্তনাঞ্গ 
সঞ্জীতেও দক্ষতা ছিল। একবার রবীন্দ্রনাথ তাঁর 
1হন্দী গানের বিশিষ্ট ঢঙের ভূয়সথ প্রশংসা করেন। 
পরিণত বয়সে হাস্যরসাত্মক ছোট গঞ্প রচনায় ব্রতণ 
হন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্তে যথেন্ট দক্ষতা 
থাকায় শেষ-জাঁবনে এঁ বিষয়ে প্স্তকা রচনা করেন। 
চাকরি থেকে অবসর-গ্রহণের পর কৃষাশিম্পবিজ্ঞানের 
উন্নাতর জন্য পাঁরশ্রম করেন। তাঁর রাঁচত গ্রল্থ : 

পর্যটন”, “পূজার আসর, প্রভাতি। এছাড়াও জাঁটল 
আইনসমূহের এক সরল ব্যাখ্যা-গ্রন্থ রচনা করে- 
ছিলেন। [৫] 

সংরেন্দ্রনাথ মাইঁতি ১১৯১৫ - ২৯.৯.১৯৪২) 
নইগোপালপুর- মোদনীপুর। জগন্নাথ। 'ভারত- 
ছাড়' আন্দোলনে মাহযাদল পাঁলস স্টেশন আক্রমণ- 
কালে প্লসের গাঁলতে আহত হয়ে এ দিনই মারা 
যান। 8২] 

সংরেম্দ্রনাথ মাইীতি২ (2- ২৯-৯.১৯৪২) সৃন্দ্রা 
_-মোঁদনীপুর। বাঁপনাবহারী। ন্ভারত-ছাড় 
আন্দোলনে যোগ দেন। মাঁহষাদল প্ালস স্টেশন 
আক্লমণকালে পাুঁলদের গুঁলতে মারা যান। [৪২] 

সংরেল্দুনাথ রায় (১৮৬২ 2- ১৯২৯) বেহালা-_- 
চব্বিশ পরগনা?) 1 সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের অনূ- 
গতর্পে জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেন। ২৯ বছর 
বেহালা 'মিউনাঁসপ্যাঁলাঁটির চেয়ারম্যান থাকা কালে 
এ অণ্ঠলের প্রভূত উন্নতি করেন। ১৬ বছর বৎ্গীয় 
ব্যবস্থাপক সভার সভ্য এবং দ্বৈতশাসন প্রবার্তিত 
হবার পর ১৯২১ খ:খ. উত্ত সভার পহকারী সভা- 
পাতি ছিলেন। 'মিউীনাসপ্যাঁলাট-শাঁসত বন্দো 
অবৈতাঁনক প্রাথামক শিক্ষার 'বিদ্তারকল্পে তান 
একাঁটি আইনের পাশ্ডুলাঁপ ব্যবস্থাপক সভায় 
উত্থাপন করলে তা বিধিবদ্ধ হয়। [6] 

সরেন্দ্নাথ দেন (2-১০.১.১৯৪৯) গাঁজ- 
পুর- উত্তরপ্রদেশ। লক্ষীনারায়ণ। আদ নিবাস 
বলাগড়-চহুগলণ। খ্যাতনামা কাব দেবেন্দ্রনাথ সেন 
তাঁর সহোদর। তান পাঠ্যাবস্থায় পরাক্ষায় কখনও 

[৫৭১] . স.রেচ্দমোহন বস; 
শু 

দ্বিতীয় স্থান আধিকার করেন নি। এলাহাবাদ 
হাইকোর্টের 'িচারপাঁতি ছিলেন। সাহত্যচ্ণও 

প্রভীত গ্রন্থ তাঁর কবিত্বশান্ত ও পাণ্ডতোর পাঁর- 
চায়ক। 16] 

সংরেন্দ্রনাথ সেন, ড. (২৯.৭,১৮৯০- ১৯৬২) 
মাহিলাড়া_বাঁরশাল। মথুরানাথ। খ্যাতনামা ধ্রীত- 
হাঁসিক। বাটাজোড় হাই স্কুল থেকে এন্ট্রাল্স ও 
তৃতীয় বিভাগে এফ.এ. পাশ করেন। অন্য কোনও 
উন্নাতির আশা না দেখে ব্রজমোহন স্কুলে 'শক্ষকতায় 
ব্রতী হন। ৩ বছর পরে পুনরায় পড়া শুরু করে 
অনার্সসহ 'ব.এ. এবং ২ বছর পর প্রথম শ্রেণিতে 
দ্বিতীয় হয়ে এম.এ. পাশ করেন। বছরখানেক জাম- 
দারের গহাশিক্ষক 'ছিলেন। এক বছর পর জব্বলপুর 
কলেজে ইংরেজী ও ইতিহাসের অধ্যাপক, পরের 
বছর (১৯১৭) কাঁলকাতা 'বিশবাবদ্যালয়ের লেক-- 
চারার ও ১৪ বছর পর 'আশুতোষ অধ্যাপক' হন। 
১৯৩৯ - ৪৯ খই. দিল্লীতে ন্যাশনাল আর্কাইডস-এ 
িলেন। অবসর 'নয়ে 'দল্লশ বশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যা- 
পক ও পরের বছর ভাইস-চ্যান্সেলর হন। তন 
বছর পর অবসর নিয়ে বাঙলায় আসেন। মারাঠী 
ভাষা শিখে মহারাম্দ্রীয় ইতিহাসের গবেষণায় তান 
১৯১৭ প্র, পি আর.এস. বাত্ত এবং ১৯২২ খওস, 

মহারাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার গবেষণায় 'প-এইচ.ড. 
ডিগ্রী লাভ করেন। পুণা ভারত ইতিহাস সংশোধক 
মন্ডল, ইণ্ডিয়ান 'হস্ষি কংগ্রেস, 'হসটারক্যাল 
রেকর্ডস কমিশন ও আকলুইড সোসাইটির সদস্য 
এবং বিদেশশ ইংল্যান্ডীয় 'হসটারক্যাল সোসাইটি, 
ফ্রান্সের 70০916 172709156 1). 123006105 0110121, 

ও 1719091195 ৩ 17519101996-এর করেসপাণ্ডিং 

মেম্বার ছিলেন। অকুফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
অনারার ডক্টরেট উপাধি পান। তাঁর রাঁচত গ্রম্থ 
বাংলায় ৭ট ও ইংরেজশতে ১১ট। তার মধ 

91012, 008090505 49050165 1 0 [19 

101, 4218170661 009-৯55৩0 প্রীসিম্ধ। পত্তুরি 
গালের এভোরা নগরে রক্ষিত বাংলা গদ্য সাঁহতোর 
প্রাচপনতম গনদর্শন '্রাহ্মণ-রোমান-ক্যার্থালক সংবাদ'- 
এর মূল পাশ্ডুলাপখানি নকল করে আনা তাঁর 
অপর প্রশংসনীয় কাজ। এট 'উপাসনা' পাল্রকাম় 
প্রকাশিত হয় কোঁর্তক ১৩৩৯ ব)। [৩,১০,৩৩] 

স্রেল্দ্রমোছন বস (১৮৮২ - ১৯৪৮) বামন- 
িতা-ঢাকা। মোহিনীমোহন। 'ডাকব্যাক' মার্কা 
ওয়াটারপ্রুফ ওয্ার্কস'-এর প্রতিষ্ঠাতা সরেন্দ্রমোহন 
স্বদেশশ যৃগের িল্ভাধারায় অননপ্রাণত 'ছিলেন। 
গয়া জেলা স্কুল থেকে প্রবোশিকা এবং ভাগলপ 



ল,রেশচন্দ্ ঘোষ 

টি. এন. জুবিলধ কলেজ থেকে এফ.এ. পাশ করে 
ঢাকা কলেজে 'বি.এস-ি. ক্লাশে ভার্তি হন। এই 
সময় বিদেশ থেকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণ করে 
স্বদেশসেবায় তা নিয়োজিত করাও ছল অন্যতম 
বৈপ্লবিক কার্ক্রম। এই উদ্দেশ্যে ১৯০৫ খ্ী. 
যোগনন্দ্রন্দ্র ঘোষ স্কলারাঁশপ পাওয়া মান্ন জাপান 
যান্লা করেন। সেখানে দেড় বছর হাতে কলমে রঞ্জন 
[শিল্প ও কাপড় ছাপাই-এর কাজ শেখেন। পরে 
আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড 'বিশবাবদ্যালয় থেকে 
'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কোমাস্ট্রিতে বি.এ. ও ক্যালিফোর্নয়া 
ধবশ্বাবদ্যালয় থেকে এম.এস-স. পাশ করেন। 
আমোরকায় পড়ার সময় ১৯১৩ খুশ. প্রাতীষ্ঠিত 
পৃহন্দুস্থান স্টুডেন্টস আসোসিয়েশন”-এর তান 
প্রথম প্রেসিডেন্ট হন। ভারতের স্বাধনতা-াবষয়ে 
সেখানে তখন বন্তৃতা 'দয়ে বেড়াতেন ; ফলে তান 
ইংরেজ সরকারের কোপদ্টিতে পাঁতিত হন। দেশে 
দরে আসার পর বিপ্লবী 'হসাবে তাঁকে অনেক 
বছর সরকারী নির্যাতন সহ্য করতে হয়। করদ রাজ্য 
রেওয়া স্টেটের শিল্পোন্নয়নের কাজে 'িযুস্ত থাকা 
কালে ভারত সরকারের ডিফেন্স অফ হীন্ডয়া আযারে 
গ্রেপ্তার হয়ে মন্তপ্রদেশের হামীরপুরে অন্তরীণ 
অবস্থায় নিজের চেষ্টায় সেখানে ছোট ল্যাবরেটারর 
সরঞ্জাম যোগাড় করে ওয়াটারপ্রুফ কাপড় ও ক্যান- 
ভাস তৈরণর গবেষণায় আত্মমশ্ন হন। প্রথম 'বিশ্ব- 
যুদ্ধ শেষের কিছু পরে ম্ান্ত পেয়ে তান দেশে 
ঈফরে আসেন এবং ১৯২০ খুখ. তন ভাইয়ের 
সাহচর্ষে প্রথমে তাঁদের কলকাতার বাসা-বাঁড়তেই 
“বেজ্াল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস' স্থাপনা করেন। 
'এদেশে প্রথম ওয়াটারপ্রুফ তৈরীর কৃতিত্ব এই 
প্রাতষ্ঠানেরই। 1১৪৪] 

সরেশচন্দ্র ঘোষ (2- অক্টোবর ১৯৪২) লাবা--. 
বারভূম। “ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় 
কারারুদ্ধ হন। 'সিউড়ী জেলে মৃত্যু। [৪২] 

জয়েশচল্দ্ চক্ষবতদ ১ (১৯০১ - ১৪.৫,১৯৭৩)। 
কাশস-প্রবাসী খ্যাতনামা সাংবাঁদক ও সাহত্যসেবাী। 
আত অল্প বয়স থেকেই পাকা সম্পাদনায় আত্ম- 
নিয়োগ করেন। ১৩৩০ ব. তান কাশশীতে 'অলকা, 
মাঁসক পণ্লের প্রাতিত্ঠা করেন। তবে তাঁর প্রাসম্ধি 
“উত্তরা” পাশ্রকার জন্যই । ১৩৩২ ব. প্রকাঁশত এই 
প্িকার সম্পাদকদ্বয় অতুলপ্রসাদ সেন ও রাধা- 
কমল মুখার্জর 'সহযোগণী 'হসাবে কাজ আরম্ভ 
করলেও প্রকৃতপক্ষে তানই ছিলেন তার সর্বাঁধ- 
নায়ক । তাঁরই চেষ্টায় পাকাঁটি কল্লোল' ও 'কাল- 
কলম'-ঞ্র সমগোনশয় হয়ে উঠোছিল। লক্ষেবীতে 
প্রবাসণ বঙ্গ সাহত্য সম্মেলনের অধিবেশনের মৃখ- 
পন 'হসাবে উত্তরা" প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে 

[ &৭২ ] সরেশচল্দ্র বন্দ্যোপাব্ায় 

পান্রকাঁটি তাঁর সম্পাদনায় বারাণসী থেকে প্রকা* ত 
হতে থাকে। সাহিত্য ও সংস্কাতির মাধ্যমে উত্তঃা' 
দীর্ঘকাল উত্তর ভারত ও বাঙলার মধ্যে সেতু..ধ 
রচনা করেছে। দীর্ঘ ৪০ বছর তিনি প্রায় সর্বস্বান্ত 
হয়ে এই পান্নিকাটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। তব 
এই পান্রকায় আতি-আধুননক লেখকদেরও স্থান 'ছি। 
নিদারুণ সাংসারিক সঙ্কট সর্তেও কাঁলকাতা থেকে 
আগত প্রাচীন, তরুণ বা আধুনক-সব রকম 
সাঁহাত্যকই তাঁর ভেলুপুরার বাঁড়তে সাদবে 
আমান্নিত হতেন। এ 'ছিল তাঁর অসাধারণ বোঁশিস্ট। ৷ 
নিজে বেশ কিছু না লিখলেও তান সাহত্োর 
জহুরী ছিলেন। এইজন্য বাংলা সাহত্যে তাঁর একাট 
এতিহাঁসিক ভূঁমকা রচিত হয়েছে। “রহমান খার 
দুর্গোৎসব, 'মানসী”, 'মধূপ" প্রভাতি তাঁর রাঁচিত 
উল্লেখযোগ্য গ্রল্থ। “অতুলপ্রসাদ সেন' নামে গ্রল্থটি 
তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। [৩,১৯৬] 

সরেশচন্দ্র চক্রবতশী২ (১৮৯৪ 2-৯১৯৬৫)। 
পেশায় আইনজীবী হলেও সঙ্গতকেই জশবনের 
সাধনারূপে গ্রহণ করেন। যৌবনে রাজনোৌতিক আন্দো- 
লনের সঙ্গে যুস্ত থেকে কয়েকবার কারাদণ্ড ভোগ 
করোছলেন। দেশাবভাগের পর আকাশবাণ কাঁল- 
কাতা কেন্দ্রের সঞ্গত-প্রযোজক হন। সঙ্গীতের 
1ঘাভন্ন ঘরানার নানা 'দকে তাঁর অসাধারণ পান্ডিত্য 
ছিল। সঙ্গীত-বষয়ে তাঁর অতুলনীয় গবেষণা 
সবজন-স্বীকৃত। এ বিষয়ে তাঁর রাঁচিত কয়েকাঁট 
তথ্যবহুল প্রবন্ধ ও মল্যবান গ্রল্থ আছে। [৪7 

সরেশচন্দ্র দত্ত ১৮৫০ -?)। কাঁলিকাতা হাট- 
খোলা দত্তবংশে জল্ম। শ্রীরামকৃফদেবের অন্যতম 
প্রয়াশষ্য 'ছিলেন। 'পরমহংস শ্রীরামকৃফের ডীন্ত', 
'সাধক সহচর”, 'নারদসত্র বা ভীন্তজিজ্ঞাসা', 
ভ্রীভ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত”, কাজের লোক প্রভাতি গ্রন্থ 
তান রচনা করেন। [২৫] 

সক্ষেশচল্দ্ে দাশগংপ্ত (১৮৮১ -৯৯৬০)। 

বগুড়ার জননেতা । গাম্ধীজীর আহ্বানে আইন 
ব্যবসায় ত্যাগ করে ১৯২০ খু, অসহযোগ ও 
১৯৩০ খুশী, আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে 
বহুবার কারাবরণ করেন। ভারত-বিভাগের পর 
তান পূর্ব-পাকিস্তানেই জীবন কাটান। [১০] 

সমরেশচল্দ্র বাদক (?- ৪,৯,.১৯৪৪) মহাদেব- 
পুর--চট্টগ্রাম। শরৎচন্দ্র। ১৯৩০ খু, আইন অমান্য 
আন্দোলনে ও ১৯৪২ খ:খ. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে 
যোগ 'দয়ে কারাবরণ করেন। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে 
বন্দশ থাকা কালে তাঁর মৃত্যু হয়। 1৪২] 

সকেশচল্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯.৯১.১৮৮৭ - ১৯. 
১০.১৯৬১) নাঁড়য়া--ফাঁরদপুর। রজনীকাল্ত। 
১৯০৪ খর. চাঁদপুর স্কুল থেকে এন্ট্রা্স, ১৯০৮ 



সরেশচন্দ্র বিশ্বাস 

থপ, কুচবিহার কলেজ থেকে ইংরেজীতে অনার্স 
সহ বি.এ. এবং ১৯১৪ খু, কাঁলকাতা মোঁডক্যাল 
কলেজ থেকে এম.বি, পাশ করেন। জাতীয়তাবোধে 
উদ্বুদ্ধ হয়ে সরেশচন্দ্র ১৯০৫-০৬ খী. বঙগ- 

ভংগ-বিরোধশ আন্দোলনে অংশ নেন এবং ১৯০৭ - 
০৮ খর, কুচাবহার অনুশশলন সাঁমাতির শাখার 
সঙ্গে যুক্ত থাকেন। এরপর হোমরুল আন্দোলনে 
জরড়ত হয়ে ফরিদপুরে হোমরুল লীগের শাখা 
খোলেন । প্রথম বিশবযুদ্ধে চিকিৎসক হিসাবে সৈন্য- 
বাহনীর কাজে যোগ দেন। যদ্ধ-শেষে ফরিদপুরে 
সামাজিক আন্দোলন সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। 
গান্ধজীর ভন্তরূপে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়- 
ভাবে যোগ দেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের 
সভাপাঁত নির্বাচিত হয়ে গ্রেপ্তার হন। গান্ধী- 
সমর্থক হয়ে দেশবন্ধুর কাউন্সিল প্রবেশের বিরুদ্ধতা 
করেন। ১৯৯২২-২৩ খ্ী, ঢাকা হালিয়াকান্দিতে 
অভয় আশ্রম প্রাতষ্ঠা করেন ও পরে এ প্রাতিষ্ঠান 
কাঁমল্লার সাঁরয়ে আনেন। মূলত প্রাতিষ্ঠানাট 
সামাজক আন্দোলনে জাঁড়ত থাকলেও সরকার 
১৯৩২ খন. এটিকে বেআইনী ঘোষণা করে। অবশ্য 
গান্ধীজশ ও রবশন্দ্রনাথের চেষ্টায় এ আদেশ প্রত্যাহত 
হয়। আইন অমান্য আন্দোলনে তান 'বাভন্ন জেলায় 
সত্াগ্রহ পরিচালনা করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। 
১৯৩৩ খখ, শ্রামক সংগঠন ও আন্দোলনে যোগ 
দেন। ১৯৩৫ খুব. বঙ্গীয় প্রার্দোশক ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেসের সভাপাঁতি হন। ১৯৩৭ খু. দিল্লশতে 
ও ১৯৩৮ খু. নাগপুরে 'নাঁখল ভারত ট্রেড ইউ- 
নয়ন কংগ্রেস সম্মেলনে সভাপাতিত্ব করেন । "দ্বিতীয় 

মহাযুদ্ধকালে পুনরায় বন্দী হন (১৯৪২-৪৬)। 
১৯৪৭ -৪৮ খত্শ, পশ্চিমবঙ্গ মাল্মিসভায় মান্যিত্ব 
করেন। ১৯৫১ খুশী, কংগ্রেস ত্যাগ করে কষক 

মজদুর প্রজা পার্টি গঠন করেন। অজ্পাঁদনের জন্য 
গ্রেপ্তার হন। ১৯৫৭ খপ. পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় 
নর্বাঁচত হয়ে আমতত্যু সদস্য ছিলেন। [১০,১২৪] 

সুরেশচল্ছ বিশ্বাস, কর্নেল (১৮৬১ - ২২৯, 

১৯০৫) নাথপুর- নদীয়া । শ্ারশচন্দ্র। কলিকাতা 

লপ্ডন 'মিশনারণ স্কুলে পড়বার সময় তাঁকে পড়াশুনা 

অপেক্ষা গোঁয়ারতৃমি ও দলের নেতৃত্ব করতেই বেশী 
দেখা যেতো । পিতার সঞ্দো বিবাদ করে তিনি খ্ীম্ট- 

ধর্ম নিয়ে গৃহত্যাগ করে অধ্যক্ষ আযাণ্টন সাহেবের 

আশ্রয় গ্রহণ করেন। তারপর স্পেন্সার হোটেলে 

সামান্য চাকরি নিয়ে রেঞ্গুনে চলে যান। সেখানে 

মগ ভাকাতের হাত থেকে এক মাঁহঙল্লাকে রক্ষা করেন। 

চাকীরর অন্বেষণে পরে কলিকাতায় ফেরেন। ১৭ 

বছর বয়স্চে এক ক্যাপ্টেনের সাহায্যে ইংল্যান্ড যান। 

১৮৭৮ গ্ঃব. লণ্ডন পেশছে জাঁবিকার্জনের জন্য 

[৫৭৩ ] লধগেন্চল্দ মজ দার 

নানা পেশা গ্রহণ করেন। এসময়ে রসায়ন, অগ্ক ও 

জ্যোতার্বদ্যায় কিছ জ্ঞান অর্জন করোছলেন। 
ম্যাজিকও শেখেন। হঠাৎ সাপ্তাহিক বেতনে একটি 
সার্কাস দলে কাজ নেন। একাজে পশুর খেলা 
দেখানোয় দক্ষ হয়ে ওঠেন। ১৮৮২ খুসি, হিংশ্র- 
জন্তুর খেলায় একজন দক্ষ [শক্পী ব'লে খ্যাত হন। 
লণ্ডন থেকে হামবুর্গ যান। এখানে গাজেনবাক, 
জোগ কার্ল প্রভাতি বিখ্যাত দলে খেলা দেখান। 
জার্মান সার্কাসের মাঁহলা-ঘটিত এক ব্যাপারে তাঁকে 
জার্মানণ ত্যাগ করতে হয়। এরপর আমেরিকায় মি. 
উইল্সৃ-এর সার্কাসে খেলা দেখান। পরে বোজল 
'চাঁড়য়াখানার রক্ষক নিযুস্ত হন। কার্যকারণে তান 
পতুগীজ, জার্মান, ড্যাঁনশ ও ইটালিয় ভাষা 
ভালভাবে শেখেন। চিকিৎসাশাস্ত শিখে একাঁট 
রেজিলশয় চিকিৎসকের কন্যাকে বিবাহ করেন। 
১৮৮৭ খুব, ব্রেজিল সৈনাদলে যোগ দিয়ে এক 
বছরের মধ্যেই উন্নাত করেন। সান্টাকুজ থেকে 
বিও-ডি-জোনরোতে সামারক হাসপাতালের ভার- 
প্রাপ্ত হন। এ সময়ে শল্যাচাকংসাবিদ্যা শিক্ষা করেন। 
১৮৮১৯ খা, অশ্বারোহশ বাহনী ছেড়ে পদাতিক 
দলে যোগ দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 'ফার্ট' সাজেন্ট' 
হন। ১৮৯৩ খু, নীথরয় শহরে ব্োজল নৌ- 
বাহনগ বিদ্রোহ করলে 'তাঁন মাত্র ৫০ জন সৈন্য 
দিয়ে বিদ্রোহীদের আক্লমণ করে জয়লাভ করেন 
এবং কর্নেল পদে উন্নীত হন। তানি প্রথাগত শিক্ষা 
না পেলেও প্লেটো, হোরেস, শীলার, শেক্সপণীয়র, 

গ্যেটের রচনাঁদ ভালভাবে পড়েন। কর্নেল সরেশ 

গবশ্বাসের দুঃসাহসিক জশবন-কাহনীী এক সময়ে 

ভারতের স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাদের প্রেরণা যাগয়ে- 
ছিল। বিও-ডি-জোনরো নগরে মৃত্যু) [৩,৭,৯৫) 
২৬,৩১৯,১২৪] 

সরেশচন্দ্র মজ্মদার (১৮৮৮ - ১২৮-৯৯৫৪) 

কৃফনগর-_নদশয়া। মহেন্দ্রনাথথ। জেলা স্কুলের উচ্চ 

শ্রেণধর ছার্র থাকা কালে বাঘা যতানের প্রেরণায় 

[িপ্লব-কর্মে যুস্ত হয়ে িতৃবন্ধূর জামাতা পূর্ণ- 

চন্দ্র মৌলকের দিভলভার অপহরণ করে বাঘা 

যতখনকে দেন। িছুকাল পরে হাইকোর্টের কর্ম" 

চারশ শামসুল আলমকে এই রিভলবার দ্বারা 

হত্যা করা হলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তানি 
১৬ মাস কারাদাণ্ডত হন। কারাগারে থাকা কালে 

[িতৃবিয়োশ ঘটে । পরে বহু কন্টে এল্টান্স পাশ 

করে উপার্জনের আশায় কলিকাতায় আসেন এবং 

শক্ষানবীশ কম্পোঁজিটররূপে জোন্স কোম্পানীতে 

যোগ দেন। ক্রমে আভিজ্ঞতা সন্চয়ের পর সামান্য 

মুলধন দিয়ে 'গ্রীগোৌরাঙ্গা প্রেস নামে ছাপাখানা 

প্রীতম্ঠা করেন। জাতপয়তাবাদশ পাঁত্রকা প্রকাশের 



সরেশ্চল্দ সমাজ পাতি 

উদ্দেশ্যে তিনি ১৩.৩.৯৯২২ খড়, আবাল্য বন্ধু 
প্রফল্লকুমার সরকারের সাহায্যে "আনন্দবাজার পান্ুকা 
প্রকাশ করেন। তাঁর জীবনের অক্ষয় কণীর্ত বাংলা 
লাইনো টাইপ প্রবর্ন। ১৯৩৩ খত. 'দেশ' সাপ্তা- 
হিক ও ১৯৩৭ খুশী, 471250050781) 9602110210 

দৈনিক পন্রিকা প্রকাশ করেন। ক্রমশ পান্রকাগ্ঁলি 
সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠলে বহু বিপ্লবী কর্মী 'আনন্দ- 
বাজারে চাকার পান। তিনি নিজে গোপনে 'বিগ্লবী- 
দের সাহাযা করতেন। 'তাঁরশের দশকে 'তাঁন 

নেতাজীর অন্তরঞ্গ হয়ে ওঠেন। ১৯৪১ খখ, 
নেতাজশর ভারতত্যাগের ব্যবস্থায় তাঁর যোগাযোগ 
ছিল। ১৯৪২ খ্. 'তাঁন পুনরায় গ্রেপ্তার হন। 

“আনন্দবাজার পাশ্িকা'র অবদান 
অসীম। ১৯২৭ - ৩৭ খুশী, তান উত্তর কাঁলকাতা 
কংগ্লেস কামিটির সভাপাঁতি এবং ১৯৩৭ - &২ খুধ. 
কাঁলকাতা মুদ্রক সামাঁতর সভাপাঁত ছিলেন। ১৯৪৫ 
খু, রবীন্দ্র স্মাতিরক্ষা কামাটর সম্পাদক 'নযক্ত 
হয়ে কমিটির মাধ্যমে রবীন্দ্র ভারতখ'র সমষ্টি 
করেন। ১৯৪৭ খুশ, কংগ্রেসপ্রার্থর্ূপে গণ-পাঁরিষদে 
ণনর্বাচিত ও ১৯৫২ খখ. রাজ্যসভার সদস্য 1নর্বা- 
চিত হন। স্বাধশন ভারতের সংবিধান রচনায় তান 
অংশগ্রহণ করোছলেন। অকৃতদার ছিলেন। [৩,৫, 
৭১৯০১১১] 

সরেশচন্দ্র সমাজপাত (১৮৭০ - ১.১,১৯২১৯) 
কলকাতা । গোপালচন্দ্র ঘোষাল সমাজপাঁতি। মাতা- 
মহ--_ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । পৈতৃক নিবাস- আঁশ- 
মালী--নদীয়া। অল্প বয়সে 'পতাবয়োগ হলে তান 
ও তাঁর ভাই মাতামহের গৃহে প্রাতপালিত হন। 
শৈশবে মাতামহের কাছে বাংলা ও সংস্কৃত 'শিক্ষা 
করেন। ১৫/১৬ বছর বয়সেই তাঁর সাহত্যচ্চ 
শুরু হয়। 'সাহত্য' পান্রকার সম্পাদক 'হসাবে 
সাহত্য-জগতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৯০ 
খুখ., থেকে প্রকাশিত এই পান্রকায় তদানীন্তন 
লব্ধপ্রাতম্ঠ প্রায় সকলের রচনাই স্থান পেয়োছল। 
'সমাজপাঁত সত্যই সাহত্যসমাজের সমাজপাঁত 
িলেন'। তাঁর দ্বারা সমালোচনা-সাহত্য বহুল 
পরিমাণে পুষ্ট হয়েছে। এছাড়া তান সাহাত্যিক 
সৃষ্টর কাজেও যথেম্ট প্রাতভার পাঁরচয় 'দয়ে 
গেছেন। এই কারশে তিনি শুধু একজন সাঁহাত্যিক 
গণা না হয়ে ষুগ-হসাবে গণ্য হয়ে থাকেন। 'কিল্প- 
দুম", 'বসৃমতশী” "সন্ধ্যা", 'নায়ক', বাঙালণ' প্রভাতি 
পা্রকাও তান সম্পাদনা করোছলেন। দীর্ঘধীদন 
বঙ্গণয় সাহত্য পাঁরষদের অন্যতম পারিচালক ছিলেন । 
স্বদেশশী আন্দোলনের সময় বাপ্মপ 'হসাবেগ যথেষ্ট 
খ্যাত অর্জন করেন। বন্তৃতায় তান ইংরেজী শব্দ 
ব্যবহার করতেন না। তাঁর বাঁচত গ্রন্থ : 'কাঁঞ্চক- 
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পুরাণ", 'সাক্ি', 'রণভেরণ', "ইউরোপের মহাসমর 
শছন্লহস্ত' এবং সম্পাদিত গ্রন্থ : “আগমনী ও 
বাঁকমপ্রসঞ্গ, । এছাড়াও তাঁর বহু রচনা 'বাঁভন্ন 
মাঁসক পন্র-পান্রকায় প্রকাশিত হয়েছে। [৩.৫,৭, 
২৫,২৬,২৮] 

সরেশপ্রসাদ সব্বাঁধকার+, [স.জাই.ই. (৩০.১২. 
১২৭২- ২৬.১১৯.১৩২৭ ব.) বামুনপাড়া_হৃগলন। 
ডা. সূর্ধকুমার। বৌবাজার স্কুল, হেয়ার স্কুল, 
প্রোসডেন্সশ কলেজ ও সেন্ট্রাল কলেজের শিক্ষা 
শেষ করে মোঁডক্যাল কলেজে ভার্ত হন এবং প্রথম 
স্থান আঁধকার করে এম.ভ. পাশ করেন। ম্যাক্- 
লওড্ নামে জনৈক অধ্যাপক তাঁকে আই.এম.এস 
পড়বার জন্য নিজ ব্যয়ে বিলাত পাঠাতে চান, কিন্তু 
মায়ের অসম্মাতি থাকায় তা সম্ভব হয় না। এরপব 
মেয়ো হাসপাতালে কিছুদিন অধ্যাপনার পর 'তাঁন 
স্বাধীনভাবে 'চাকৎসাবদ্যা শুরু করেন। জে 
গফাঁজশিয়ান হবার আশা রাখলেও মাতার ইচ্ছা 
অস্পচীকৎসক হন। একবার তাঁর 'চাকৎসাবিদ্যার 
গুরু ডা. জবার্ট জনৈকা দুরারোগ্য রোগগ্রস্তা 
মাহলাকে অপারেশন করতে অসম্মত হলে তান 
অপারেশন করে সাফল্যলাভ করেন। ডা. জ7বার্ট 
তা জানতে পেরে আশ্চর্যান্বিত হন এবং গবলাতের 
একাঁট সংবাদপত্রে নিজের ঘাটি ও 'িষ্যের সাফল্য 
ঘোষণা করেন। মৌঁডক্যাল কলেজে যথেম্ট ছাত্রের 
স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় সুরেশপ্রসাদ, নীলরতন 
সরকার, কালীকৃষণ বাগচন, অমুল্যচরণ বস প্রমূখ 
গচাঁকৎসকগণ 40011586 019018501)5 98 711551- 
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করোছিলেন। পরে এট বেলগাছয়া আযালবার্ট ভন্নুর 

হাসপাতালের সঙ্গে যুস্ত হয়। ইউরোপায় দ্ধের 
সময় আহতদের শশ্রুষার জন্য 1351785] 4৯100- 

19105 0919, গঠন করোছলেন। তান কাঁল- 

কাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের ফেলো এবং 'সাণ্ডকেটের 
সদস্য 'ছলেন। 'বিশ্বাবদ্যালয়ের পক্ষ থেকে 'তাঁন 
মোঁডক্যাল কলেজের অবৈতাঁনক ইন্স্পেক্টর নিষ্ত্ত 
হন। [৫,২৫,২৬] 
সহরেশ্বর দ্বোদশ শতাব্দী)। অন্য নাম সরপাল। 

প্রীসম্ধ আয়ূর্বেদজ্ঞ পাঁণ্ডত। তাঁর 'পতা ভদ্রে*বর 
দিলেন পালরাজা রামলালের চিকিৎসক । 'তাঁনিও 
ভখমপাল নামে এক রাজার চাকৎসক 'ছিলেন। ভেষজ 
গাছগাছড়ার তালিকা ও গুণাঁবচার সংবাঁলত প্রাসচ্ধ 
গ্রন্থ 'বক্ষায়ূবেদ” 'শব্দপ্রদশপ, এবং লৌহের ভেষজ 
ব্যবহার ও লৌহঘাঁটিত উধধাঁদ-বিষয়ক গ্রল্থ 'লৌহ- 
পম্ধাত' তাঁরই রাঁচত। [৬৭] 

সরেশ্বর সর্বাধকারশী। পণ্চদশ শতান্কীর প্রথম 
ভাগে 'তানি ওঁড়শার দেওয়ান ছিলেন। তাঁত কাজের 



সলতা কর 

দক্ষতায় সন্তুষ্ট হয়ে দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ শাহ্ 
তাঁকে বংশানুক্লমিক 'সর্বাধকার+ (সমাজের শীষ 

এবং ধন-মান, 'বদ্যা-বুদ্ধি-_সর্ব বিষয়ের আঁধকারণ 
এই অর্থে) উপাধ এবং বার্ধক দুই লক্ষ টাকা 
আয়ের রঘুনাথপূুরের জাঁমদারণ দান করেন। তাঁরই 
আমলে জগাঁদ্বখ্যাত জগল্লাথদেবের মান্দরের চার- 
পাশ প্রাচীর-বোম্টত হয় এবং পূজা ও অন্যান্য বিষয়ে 
সূবন্দোবস্ত হয়। তাঁর কানিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানেশ্বর 
১৫০৯ খুশ. দিল্ল*বরের উজীরপদে থেকে ভারতের 
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পাঁরচালনা করেন। [৮১] 

সুলতা কর (১৯০৭ - ১৯৬৪) কাঁলকাতা। 
যতীশন্দ্রনাথ মিন্তর। পৈতৃক 'নবাস চন্দননগর-_হুগলী। 
১৯২৬ খ্ী, বেখুন কলেজ থেকে আই.এস-স. 
পাশ করার পর প্রেসিডেন্পী কলেজের অধ্যাপক 
কুলেশচন্দ্র করের সঙ্গে তাঁর 'ববাহ হয়। পরে 
শব.এ. পাশ করেন। বাল্যবন্ধ্ শোভারাণী দত্ত ও 
কল্যাণধ দাসের প্রেরণায় ১৯৩২ খু, আহংস 
আন্দোলনে যোগ দেন। এই সময় তান 'বদেশী 
বস্রের দোকানের সামনে িকেটিংএ 'নাষদ্ধ 
রাজনোতিক সভায় অংশগ্রহণ করে ৬ মাস কারাদণ্ড 
ভোগ করেন। মান্ত পেয়ে কল্যাণী দাসের সঙ্গে 
একযোগে বিপ্লবের পথ বেছে নেন। দীনেশ মজৃম- 
দারের নেতৃত্বে ১৯৩৩ খড়, থেকে কাজ করতে 
াকেন। তখন থেকেই গুপ্ত বিপ্লবীদের 'বাভন্ন 
কাজে সহায়তা করেন এবং একবার বধৃবেশে দীনেশ 
মজমদারকে চন্দননগরে পেশছে দিয়েছিলেন। 
গ্রন্ডলে ব্যাঙ্ক ডাকাতির পর তাঁকে ১৯৩৪ খী. 
ভবানীপুর থানায় নির্জন কক্ষে এবং সেখান থেকে 
৯ মাস প্রেসিডেল্সী জেলে রাখা হয়। প্রমাণাভাবে 
মযান্ত পান, কিন্তু তাঁকে বাঙলাদেশ থেকে বাঁহম্কার 
করা হয়। এসময় এম.এ. পাশ করে সাহতাচর্চায় 
মন্বোনবেশ করেন এবং শিশু-সাহাত্ক রূপে 
সপারাঁচতা হন। ছোটদের জন্য তাঁর রচিত 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : “ছোটদের বিদেশী গল্প সন্চয়ন,, 
“এণ্ডারসনের গজপ”, অস্কার ওয়াইজ্ডের গল্প”, 

প্রভাতি। [৪,২৯] 
সুশশতল রায়চৌধুরী (৪,২.১৯৯৩ - ১৩.৩, 

১৯৭১) আদ নিবাস-_ঘলঘাঁলয়া, টাঁক--খুলনা। 
শনরুপম। লক্ষে4ী-এ জন্ম! কনিলকাতার ন্যাশনাল 
শবদ্যালয় থেকে ১৯২৭ খী. ম্যাপ্রক পাশ করে 
যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারং কলেজে ভার্ত হন। ১৯২৮ 
খু. বোলপুর শ্রীনিকেতনে পড়তে যান। এক বছর 
পর তাঁকে দেখান থেকে চনে আসতে হয়। ১৯৩০ 
খু, আরামবাগে আইন অমান্য আন্দোলনে বোর 
দেওয়ায় কারাভোগ করেন। ৯৯৩০ খু, 

[ ৫৭৫ ] লসংশ তিল রায়চৌধূরণ 

থেকে ২ বছর সর্বক্ষণের 'বপ্লবশ কর্ম হিসাবে 
হুগলী জেলার গ্রামে গ্রামে কৃষক সংগঠন গড়ে 
তোলার কাজে নয্ক্ত ছিলেন। ১৯৩২ খপ. স্টেট-স- 
ম্যান পান্নকার সম্পাদক ওয়াটসনের হত্যা-প্রচেস্টার 
ষড়যন্তে লিপ্ত থাকার আভমোগে কাবাদন্ডে দণ্ডিত 
হন। কারাবাসকালে তানি অর্থনশীততে অনার্স- 
সহ বি.এ. পাশ করেন এবং মাক্সীয় দর্শন অধায়ন 
করে জেলের অভ্যন্তরস্থ কামিউনিস্ট দলে যোগ 
দেন। ১৯৩৮ খল. কারামূন্ত হয়ে হুগলশ জেলার 
কাঁমউীনস্ট পা্টতে আসেন । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
শুরুতে আত্মগোপন করে জেলার কৃষক আন্দোলন 
পাঁরচালনা করেন। ১৯৪২ খপ, পার্ট আইনশ 
ঘোষিত হলে জেলা কাঁমাটর সদস্য হিসাবে 'বাভিতে 
সংগঠনের সঙ্গে যুস্তু থাকেন। এই সময় িশেষ 
করে সৃতাকল শ্রামকদের মধ্যে তান ব্যাপকভাবে 
কাজ করেন। ২৬.৩.১৯৪৮ খু, পার্ট বে- 
আইন ঘোঁষত হওয়ার সঙ্গে সন্গে তান 'সাকউ- 
'রাটি আইনে কারারুদ্ধ হন। ১৯৫২ খু. মান্ত 
লাভ করার পর হুগলী জেলার পার্ট-সম্পাদক- 
রূপে রাজনোতিক কার্য পাঁরচালনা করতে থাকেন। 
১৯১৫৬ খু, পার্টির পাঁশ্চমবঞ্গ রাজ্য কাঁমাটর 
“দৈনিক স্বাধীনতা" পাঁপিকা পাঁরচালনার কাজে সহ- 
কারী সম্পাদক হিসাবে 'নযুন্ত হন। এসময় তান 
বাভন্ন পর্-পান্রকায় মার্ধীয় তত্ব আলোচনা করে 
বহন প্রবন্ধ লেখেন । "শ্রমিক আন্দোলনের রুপরেখা' 
নামে একখান পুস্তকও রচনা করে প্রকাশ করেন। 
১৯৬২ খা, ভারত-চশন সীমান্ত সংঘের সময় 
তাঁন আবার কারারুদ্ধ হন। এ বছরই কাঁমিউনিস্ট 
পার্টি দ্ধা-বিভন্ত হলে তান মার্ঝবাদী কাঁমউনিস্ট 
দলের সঙ্গে যৃন্ত থাকেন। ১৯৬৩ খা, জেল 
থেকে বোরয়ে 'দেশাহতৈষী” সাপ্তাহক পাঁতিকার 
সম্পাদক-মণ্ডলপর অন্যতম সভ্য 'হসাবে এ পান্কার 
পাঁরিচালনা কার্যে আত্মীনয়োগ করেন। পাটির 
সপ্তম কংগ্রেসে তান সংসদীয় রাজনীতি পার- 
ত্যাগ করে বিপ্লবী সংগ্রামের পথ গ্রহণের যে 
প্রস্তাব রাখেন তা অগ্রাহ্য হয়। ১৯৬৪ খ্ী. আবার 
১ বছরের জন্য কারারুদ্ধ থাকেন। ১৯৬৭ খণী, 
নকৃশালবাড়শর কৃষক সংগ্লামকে স্বাগত জানিয়ে তিনি 
তাঁর দলের নেতৃত্বের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করেন এবং 
“দেশবুতশ' পাকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করে 
নক-শালবাড়শর কৃষক সংগ্রাম ও তার ্ ীতহািক তাং- 
পর্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। কমিউনিস্ট িপ্লবী- 
দের নিয়ে গঠিত সারা ভারত কো-আর্ডনেশন 
কাঁমাটর সাধারণ সম্পাদক, ২২.৪.১৯৬৯ খু. 



সযশীলকুজার ঘোষ 

ণদেশব্রত লিবারেশন'"এর সম্পাদকমণ্ডলীর সভা- 
পাতি 'ছিলেন। [১০৬] 

সশশীলকুদার ঘোষ ফেব্রু. ১৮৯৪ - ৮,৪, 
১৯ড৬৪)। কিকাতার 'বডন স্ট্রীটের সপারাচিত 
বাসন্দা কাশশনাথ ঘোষের বংশে জল্ম। ১৯০৯ 
খু. এন্ট্রাল্স, ১৯১৪ খু. ঠীব.এ. এবং ১৯১৭ 
খুশী, আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আইন ব্যবসায় 
শুরু করেন। ১৯২১ খী. গান্ধীজী-প্রবার্তিত 
অসহযোগ আন্দোলনে এবং জাতশয় কংগ্রেসের 
কাজে যান্ত হন। ১৯২৫ খত, 'বঙ্গবাণী' নামে 
'বদ্যালয় স্থাপন করে 'শক্ষকতা-বান্তি গ্রহণ করেন। 
সাহত্যের প্রাতি তাঁর অনুরাগ ছল । বৌবাজারের 
অব্রুর দত্তের বাড়তে প্রাতা্তত সাবল্ী লাইব্রেরীতে 
সমাগত বিদ্বজ্জনের প্রভাব বাল্যকাল থেকেই তাঁর 
ওপর পড়েছিল। *বশুর লালতচন্দ্র মিত্রের নোট্যকার 
দীনবন্ধুূর পুক্র) পারচাঁলত “পার্ণমা মিলন' নামে 
সাঁহত্য সভায় 'তান স্বরাঁচত কাঁবতা ও প্রবন্ধাঁদ 
পাঠ করতেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কশীর্ত 'অল বেঙ্গল 
লাইব্রেরী আসোসিয়েশন' নামে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার 
সঙ্ঘের প্রাতজ্ঠা (১৯২৫)। বাঙলাদেশের 'বাভন্ন 
অণ্চলে 'বাক্ষপ্তভাবে গড়ে-ওঠা গ্রল্থাগারগীলকে 
সঞ্ঘবদ্ধ করার প্রয়াসে 'তাঁন একাঁনম্ঠ চেষ্টায় এবং 
দেশের কিছু 'শাক্ষিত ও গণ্যমান্য ব্যান্তর সহায়তায় 
এই আযসোসিয়েশন প্রাতষ্ঠা করেন এবং আমৃত্যু 
তার সঙ্গে ঘানম্ঠভাবে যুক্ত 'ছিলেন। [১৪৯] 

সুশীলকুমার দে ১ (২৯.১.১৮৯০- ১৯৬৮) 
কালকাতা। সতীশচন্দ্র। ডান্তার পিতার কর্ক্ষেত্র 
কটকের র্যাভেন শ কলোঁজয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, 
কাঁলকাতা প্রোসডেন্সী কলেজ থেকে ১৯০৯ খু 
ইংরেজীতে অনার্স ও বাৃত্তসহ বি.এ., ১৯১১ খা, 
ইংরেজীতে এম.এ. ও পরের বছর 'িব.এল. পাশ 
করেন। ১৯১২ খুব. প্রোসডেল্সী কলেজের ইংরেজীর 
অধ্যাপক হন। ১৯১৩ - ২৩ খু. কাঁলকাতা 'ব*ব- 
1বদ্যালয়ে ইংরেজী, ভাব্রতীয় ভাষা এবং সংস্কৃতের 
লেকচারার ছিলেন। ১৯১৫ খু. 'গ্রীফিথ পুরস্কার 
ও ১৯১৭ খুশ. পি.আর.এস, উপাধি পান। এরপর 
১৯২৩ খুশী. ঢাকা বশ্বাবদ্যালয়ের ইংরেজশর রীডার 
ও ক্রমে সংস্কতের প্রধান অধ্যাপক হম। ১৯৪৭ 
খুশ, অবসর নেন। এর মধ্যেই ইউরোপে গিয়ে 
লন্ডন স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল স্টাঁডজে সংস্কৃত 
অলঙ্কার সাঁহতোর ইতিহাসের াসসের জন্য 
ধডলটন উপাধি পান। বন 'বশ্বাবদ্যালয়ে ভাষা- 
তত্ত আলোচনা ও পূস্ভক-সম্পাদনার পদ্ধাত 1বষয়ে 
শিক্ষালাভ করেন। ঢাকায় গিয়ে শিক্ষকতা ছাড়া 
পদ সংগ্রহ করা তাঁর অন্য কাজ 'ছিল। সরকারের 
সাহায্যে মাত ১০ হাজার টাকায় তান ২০ হাজার 

[ ৫৭৬ ] সশীলকুজ্ার মুখোপাধ্যায় 

পথ সংগ্রহ করেন। এই সংগ্রহ ২৫ হাজাদে 
উঠোছল। সংগৃহীত ৯ হাজারের বেশশ বাংলা প্রবাদ 
অর্থসহ সঞ্কলন করেছিলেন। পুনার ভান্ডারকল 
রসার্চ ইন:স্টাটিউটের উদ্যোগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত। 
মনশীষগণের সহায়তায় যে বরা মহাভারতের 
সংস্করণ প্রকাঁশত হয়, সুশীলকুমার তর “উদ্যোগ- 
পরের সম্পাদন ও 'দ্রোণপর্বেরি কাজ করেছেন। 
সারাজীবন গবেষণা ও অধ্যাপনা করেন। বাওল। 
সরকারের প্রধান গবেষক, যাদবপুর বিশ্বাবদ্যালয়েব 
বাংলা বিভাগের প্রধান, পুনার ডেকান 'রিসাচ 
ইনস্টাটউটের হীতিহাসাভান্তক সংস্কৃত আভধাল 
রচনায় সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপাঁত ও লণ্ডন 'বশব- 
বিদ্যালয়ের ভিজিটিং লেকচারার ছিলেন । সরকার" 
ও বেসরকারণ প্রাতষ্ঞান থেকে তান বহু সম্মান 
পেয়েছেন। 'বাভল্ল ভাষায় রচিত তাঁর শতাধক 
প্রবন্ধ আছে । রাঁচত বাংলা ৯ গ্রন্থের মধ্যে ৬টি 
কাব্যগ্রন্থ । &টি ইংরেজী মূল রচনা ও সম্পাঁদত 
গ্রন্থ ৮ট। [৩১৩৩] 

সশীলকুমার দে২ (১৯০৮ - ১৩.৫,১৯৭১)। 
মেধাবী ছান্রূপে অর্থনশীততে প্রথম শ্রেণীতে 
এম.এ. পাশ করে বলাত যান এবং ১৯৩০ খী 
আই-স.এস. হয়ে দেশে ফেরেন । সারাজীবন 'ব্রাটশ 
সরকার ও জাতীয় সরকারের 'বাঁভিন্ব উচ্চ্পদে কাজ 
করেন। ১৯৫৫ খী. পর্যন্ত পশ্চিমবঞ্গ সরকারের 
উন্নয়ন কাঁমশনার ছিলেন। পরে সেই পদ ত্যাগ 
করে রাস্ট্রপুঞ্জের কাজে যোগ দেন এবং 'নউ ইয়র্ক 
ও রোমে ১৪ বছর কাটান। অবসর-গ্রহণ করে 
শান্তানকেতনে স্থায়ী বসাঁতি নেন। তান এদেশে 
প্রথম কাঁষি সমবায় গঠনের কাজে মনোনিবেশ করেন। 
সাহত্য ও শিল্প সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ 'ছিল। 'তনি 
দেশীয় ও দেশীয় 'বাভন্ল পরর-পান্রিকায় প্রবন্ধাদ 
দলখতেন। 1১৬] 

সুশীলকুমার মুখোপাধ্যাক্স (১৮৮৫ ?-১৩.২. 
১৯৪০) তোঁলনশপাড়া-হৃগলশ। তান অক্স- 
ফোর্ডের ড.ও., লণ্ডনের ি.ও.এম.এস., এঁডন- 
বরার এফ.আর.সি.এস. এবং বাঙলার এফ.এস.- 
এম.এফ. উপাধিধারণ 'ছলেন। কাঁলকাতা মোঁডক্যাল 
কলেজের চক্ষু-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক 'হসাবে 
কর্মরত থেকে ১৯৩৯ খপ. মার্চ মাসে পদত্যাগ 
করেন। কারমাইকেল কলেজেরও প্রধান অধ্যাপক 
এবং বহু বছর কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সিনেট 
ও ধৃসাপ্ডকেট-এর সদস্য, ফাইন্যাল এম. 
পরীক্ষার ও বেঙ্গল স্টেট মৌভক্যাল ফ্যাকাল্টর 
পরশক্ষক 'ছিলেন। ১৫শা আল্তজাতিক চক্ষু- 
[চিকিৎসক কংগ্রেসের আঁধবেশনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব 
করেন ও ইউরোপ ভ্রমণ করেন। বাঙলাদেশে অন্ধতা 



সঃশশলকুজার সেনগপ্ত 

“নবারণ সামাতির অন্যতম সদস্য 'ছিলেন। অন্ধতা 
“নবারণ বিষয়ে 'ভারতবর্ষ” পান্রকায় তাঁর রাঁচিত 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ৌোছিল। ৫] 

সুশীলকুমার সেনগুপ্ত (২৮.১২.১৮৯২- 
৪৫৬৫ বানিভা- প্রা কাঁলকাতা ন্যাশ- 
নাল স্কুলের ছান্র ছিলেন। ১৯০৭ খা. 
বিচারের সময় কিংসফোর্ডের আদালতে 
সাজেন্ট উত্তোজত জনতাকে থামাবার জন্য বেত্রাঘাত 

সাজেন্টিকে ঘুষ মারেন। এই অপরাধে তাঁর বেত্রদণ্ড 
হয়। 'বন্দেমাতরম, পান্রকায় এক প্রবন্ধে লেখা 
হয় “সুশীলের তুঁড় লাফ, ফারঞ্গীকে বলায় বাপ । 
১৯০৮ খঃশ. গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ 'দয়ে বোমা 
তৈয়ারী শেখেন। ১৬.৬.১৯০৮ খী. আলীপুর 
বোমা মামলায় ধৃত হন 'কল্তু প্রমাণাভাবে ছাড়া 
পান। প্ীলস নট সুরেশ মুখাজশির হত্যা 
ও নদশয়ার প্রাগপুরের রাজনোতিক ডাকাতিতে 
(৩০.৪,১৯১৫) যোগ দেন। নৌকাযোগে ফেরবার 
পময় পদ্মানদীতে পুলিস করৃকি আক্লান্ত হন এবং 
দুই দলের গাীলচালনা-কালে সঙ্গীদের গালতে 
[তিনি মারা যান। তাঁর দুই সহোদরও বিপ্লবী 
আন্দোলনে 'নর্যাতন ভোগ করেন। [১০,৪২,৪৩] 

সুশখলচন্দ্র দেব (১.৯.১৯০৩ - ১.৬-১৯৭০) 
হিজল- রংপুর । হারিশচন্দ্র। স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর 
ছান্রাবস্থায় অনুশশলন সামাতর সঙ্গে যোগ 'দয়ে 
ছান্ন সংগঠন ও 'বপ্লবকার্ধে আত্মানয়োগ করেন। 
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের পর ১.৫.১৯৩০ খী. 
গ্রেপ্তার হন; বিনাবিচারে আটক থেকে ১৭.৮-১৯৩৮ 
খী. মুক্তি পান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনায় 
১৯৪১ খু, পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে বকসা, দেউাঁল 
প্রভাতি 'বাভন্ন বন্দীনিবাসে আবদ্ধ থাকেন এবং 
১৯৪৬ খখ. ম্যান্ত পান। দল, জলম্ধর প্রভাতি 
অণ্চলের িপ্লবী সম্মেলনে যোগদান করেন। নাখল 
ভারত কংগ্রেস কাঁমিটির সদস্য 'ছিলেন। [১৬] 

সুশশলচন্দ্র লাহিড়শ (2 - অক্টো. ১৯১৮) কাশী। 
কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের স্নাতক এই 
যুবককে বেনারস বড়যন্র ব্যাপারে য্স্ত সন্দেহে 
২১.২.১৯১৮ খুশি. লক্ষেনী শহরে গ্রেপ্তার করা হয়। 
তন্লাসর সময় তাঁর সন্গে ২টি রিভলভার ও ২০০ 
কাতুঁ্জ পাওয়া যায়। এই মামলায় & বছর কারা- 
দাণ্ডত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে একদা বিপ্লবী 

দলের প্রধান 'বনায়ক রাও কাপলের হত্যাকারী 
ব'লে আরেকাঁট মামলায় জুড়ে দিয়ে প্রতাক্ষ প্রমাণ 
না থাকা সত্তেও ফাঁসির দণ্ড দেওয়া হয়। বন্দে 
মাতরম ধ্রীন উচ্চারণ করে তান হাঁসমহখে মৃতু 
বরণ করেন। [5২,৪৩,৭০] 

ট 
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সুশীল দত্ত (-১৯৯৬)। গুপ্ত বিগ্লবশ 
দলের সভ্য ছিলেন। উত্তরবঙ্গে পিসের সঙ্গো 
এক সশস্ত সংঘর্ষে গলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। [9৪২] 

সুশীল দাশগন;পত (১- ১০.৯.১৯৪৭)। গৃক্ত 
বদ্লব দলের সদস্য। মোদনীপুর জেল থেকে 
পাঁলয়ে ১৯৩২ খ্, বিমবাসঘাতকের চক্রান্তে ধরা 
পড়েন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ করার জন্য শান্তি- 
1মছিল পাঁরচালনাকালে ৩,৯.১৯৪৭ খপ, আহত 
হয়ে মারা যান। 1১০,৭9০] 

সহশশলাস,ন্দরী। সার্কাসের দলে প্রথম ভারতগয় 
মাহলা। প্রিয়নাথ বসুর সা্ণাসে [তান বাঘের খেলা 
দেখাতেন। তখনকার নামজাদা পাত্রকা ইংালংশম্যান 
তাঁর খেলার ভূয়সী প্রশংসা করেছে । তাঁর জশবনে 
যা কিছু নামডাক সবই এঁ বাঘের খেলা থেকে। 
কিন্তু 'ফরছুন' নামে এক নূতন বাঘের সঙ্গে খেলা 
দেখাতে গিয়ে তার থাবার আঘাতে 'তাঁন চিরকালের 

মত পখ্গু হয়ে যান। [১৬] 
সুশশলাসম্দরশ সেন (2- ১৯২৮) কালিয়া-- 

যশোহর। স্বামী হারিহর। একমাত্র কন্যা নিয়ে 
অজ্প বয়সে বিধবা হন। পরে কন্যাটও মারা ঘায়। 
“অশ্রুমালিকা' (১৩২২ ব.) তাঁর রাঁচিত কাবাগ্রল্থ । 
এতে ব্যান্তগত শোক-কাঁবতার সংখ্যাই আঁধক । [৪৪] 

সুষমা সেন (আনু. ১৮৮৭ - ২৪.২.১৯৭ ২) 
কাঁলকাতা৫)। পিতা সংপ্রাসদ্ধ ভূঁবিজ্ঞানণ প্রমথনাথ 
বসু। সাহাত্যক ও দেশপ্রেমিক রমেশচন্দ্র দত্তের 
দৌঁহিত্রশ এবং 'িেচারপাতি ড. প্রশান্তকুমার সেনের 

পত্বী। নারী 'শক্ষার প্রসার ও সামাঁজক জশবনে 

নারীর আধকার রক্ষার অগ্রণণী নেরী ছিলেন । কেশব 
সেনের নবাবধান ব্রাহ্মসমাজের প্রভারেই স্রণীশঙ্গণর 
প্রসারে আন্দোলন করতেন । উচ্চাশাক্ষতা এই মাহলা 
১৯৫১ খু, অক্সফোর্ডে অন্যীষ্তত “ওয়া কংগ্লেস 
অফ ফেথ'-এ প্রাতানাধত্ব করেন। ১৯৫২ খই, 

লোকসভার সদসা 'নর্বাচত হন। ১৯৬৯ খ্ী, 
কেম্ব্িজে অনুষ্ঠিত “ওয়াল্ড কংগ্রেসে যোগ দেন। 
মৃত্যুর অল্পাঁদন আগে প্রকাশিত 'মেমোয়ার্স অফ 
আন অক্টোজেন্যারিয়্যান' গ্রল্থাটি তাঁর উল্লেখযোগ্য 
রচনা । দিল্লীতে মৃত্যু । [8] 

সষেণ মুখোপাধ্যায় (2- ৫.৬.১৯৩$৫) চব্বিশ 
পরগনা । হেমচন্দ্র। তথাকাঁথত উচ্চশিক্ষা লাভের 
সংযোগ না পেলেও তিনি রামকফ মিশন থেকে শুর 
করে নানা প্রাতষ্ঠানের সংস্পর্শে এসে আভজ্ঞতা 
সম্চয় করেছিলেন। ১৯২২ খুশ. রাজনোতিক মামলায় 
গ্রেপ্তার হন। মুক্ত পাবার পর ১৯২৩ খ্যী, বোপ- 
পৃরের নিকটস্থ বল্লভপঃরে কোপাই নদশর ধারে 
জঞ্গলাকশর্ণ ভূখন্ডে "আমার কুটির নাষে এক 
প্রতিষ্ঠান প্থাপন করে কুঁটিরাশিক্প, গ্রাম-সংগঠর্ন 
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ও গ্রাম-উন্নয়নের কাজ পারচালনা করেন। ক্রমে এই 
প্রতিজ্ঞানটি গৃহহারা বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল হয়ে 
ওঠে । “আমার কুঁটির'-এর ওপর সরকারণ প্রকোপ 
অনেকবার পড়েছে এবং প্রাতম্তানের সহকর্মীদের 
সঙ্গে তিনি কারারুদ্ধ থেকেছেন। স্বাধধন ভারতেও 
তাঁকে কারাবাস করতে হয়েছে । তাঁর নিজের কোন 
সংসার ছিল না, কিন্তু বহু ছেলের ও বহু পাঁর- 
বারের দায়ত্ব তান পালন করতেন। এ অঞ্চলে 'তাঁন 
“দাদ নামে পারচিত ছিলেন। [৮২] 

সমহাসিনশী গণ্গোপাধ্যায়। পঃউযদি (১৯০৯ - 
১৯৬৫) বাঘয়া--ঢাকা। আবনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় । 
পিতার কর্মক্ষেত্র খুলনায় জল্ম। ১৯২৪ খু, ঢাকা 
ইডেন স্কুল থেকে ম্যান্ত্রক পাশ করেন। আই.এ. 
পড়বার সময় মৃক-বাঁধর বিদ্যালয়ে 'শিক্ষাঁয়ন্রীর 
কাজ পেয়ে কলিকাতায় যান। প্রাণচণ্চল এই তরুণীর 
প্রাত বিপ্লবী দলের মাহলা নেন্রীদের দৃম্টি আকার্ধত 
হয়। কল্যাণী দাস ও কমলা দাশগুপ্তের পার- 
চালনায় "্ছাব্লী সঙ্ঘে'র পক্ষ থেকে রাজা শ্রীশ নন্দীর 
বাগানে সাঁতার কাটা শেখানো হত । এই সূন্নে ১৯২৯ 
খুশী, বিপ্লবী কর্মী রাঁসক দাসের সঙ্গে পাঁরাঁচিত 
হন। ১৮.৪-১৯৩০ খল. চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের 
পর মে ১৯৩০ খুশী, শশধর আচার্য ও 'তাঁন 
নেতাদের নির্দেশে স্বামী-স্ত্রী সেজে অনন্ত সিং, 
লোকনাথ বল, আনন্দ গুপ্ত, জাঁবন ঘোষাল প্রমুখ- 
দের চন্দননগর আশ্রয়কেন্দ্রে রাখেন । ১৯১৯৯৩০ 

খ্ী, প্ীলস কোনক্রমে সন্ধান পেয়ে বাঁড় ঘিরে 
ফেললে অন্যান্যদের সঞ্গে 'তাঁনও গ্রেপ্তার হন। 
এই মামলায় তান ম্ান্ত পান 'কল্তু অন্য মামলায় 
১৯৩২- ১৯৩৮ খা. পর্যন্ত হিজল জেলে আটক- 
বজ্দশ ছিলেন। মাীন্তর পর কাঁমউীনস্ট দলের সমর্থক 
হন। ১৯৪২ খত. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের সমর্থক 
না হয়েও এই আন্দোলনের কর্ম হেমন্ত তরফদারকে 
স্বগৃহে আশ্রয় দিয়ে ১৯৪২-৪৫ খাডী, পযন্ত 
পূনরায় রাজবান্দনধ হন। ১৯৪৮ খু, ভারতের 
কাঁমিউীনস্ট পার্ট বে-আইনী ঘোষত হওয়ায় এক 
বছর বন্দী 'ছিলেন। সারাজীবন 'বদ্যালয় ও সংগ্রামের 
কাজের সঙ্গে যুন্ত ছিলেন। সামান্য এক দুর্ঘটনায় 
হাসপাতালে আসেন। সেখানে চিকিৎসা-বিভ্রাটে 
তাঁর মৃত্যু হয়। [২৯] 

সহ্ছৎচন্দ্র নত ১৮৯৫ ১- ১৯৬২)। খ্যাতনামা 
ও কাঁলকাতা 'বি“বাবদ্যালয়ের মনো- 

[বিদ্যা 'বভাগের প্রান্তন অধ্যক্ষ । জার্মানীর লাইপাঁজগ 
বমবাবদ্যালয় থেকে শপ-এইচডি' উপাধি পান। 
স্যার আশুতোষের আমন্ত্রণে 'তাঁন কালকাতা 'বিহ্ব- 
বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান শুরু করেন। স্বনামধন্য মনোন 
ধবজ্ঞানণ গিরশল্শেখর বসূর সঙ্গো একযোগে এই 

[৫৭৮ | সযকুজার গাঁডিব চক্র 

দেশে ফলত মনোবিদযা ও ফ্রয়েডীয় মনঃসমপক্ষ.. 
শাস্তের প্রসার ও অনুশীলন করেন। কাঁলকাত, 
1বশবাবিদ্যালয় সেনেটের ও ন্যাশনাল ইন্স্টাটউটে, 
সদস্য এবং ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মনোবিদ,: 
শাখার সভাপাঁত 'ছিলেন। [৪] 

সূর্যকান্ত আচার্য চৌধ্যরশী, মহারাজা (৭.২ 
১৮৫৬১ - ২০,১০,১৯০৮)। মণন্তাগাছা -_ ময়মন' 

ঠসংহের জামদার। বঙ্গ-ভঙ্গারোধ ও স্বদেশ; 
আন্দোলনে বিপ্লবীদের প্রত্যক্ষ সাহচর্য দেন। 
জাতীয় শিক্ষা পারষদে আড়াই লক্ষ টাকার সম্পাত্ত 
এবং 'বাভন্ন 'শিক্ষা-প্রাতম্ঠান, হাসপাতাল 'নমণণ 
প্রীতি জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য বহু লক্ষ টাকা 
দান করেন। [১০] 

সূ্যকূমার গঁডিব চক্রবতশী (১৮২৪ - ১৮৭5) 
কনকসার- ঢাকা । রাধামাধব। দরিদ্র ব্রাহ্মণ পারিবারে 
জল্ম। শৈশবেই 'পিতৃমাতৃহীন হন। নানা দুরবস্থার 
মধ্যেও বিদ্যাশিক্ষার আগ্রহে ১৩ বছর বয়সে পাষে 
হে*টে ৬০ মাইল দূরে কুমিল্লায় গিয়ে ইংরেজ 
বিদ্যালয়ে ভার্ত হন এবং শক্ষকের বাড়তে পাচকেব 
কাজ করতে থাকেন৷ পরে কাঁলকাতায় এসে কলুটোলা 
ব্রা স্কুলে অধ্যয়ন করেন। ১৮৪৪ খন. মেডিক্যাল 
কলেজে ভার্ত হন। ১৮৪৫ খী, ভোলানাথ বসু, 
গোপালচন্দ্রু শীল ও দবারকানাথ বসুর সঙ্গে বিলাত 
যান। ডা. হেনরশ গাঁডব তাঁর ব্যয়ভার বহন করেন। 
প্রথম বছরেই তান স্বর্ণপদক পান। অজ্প সময়ে 
'বাভন্ন ভাষা শেখেন। ১৮৪৯ খর, এম.ড. উপাঁধ 
লাভ করেন। এরপর খশষ্টধর্ম গ্রহণ করে 'তাঁন 
এক ইংরেজ রমণীকে 'ববাহ করেন। ১৮৫০ খ্ী, 
দেশে ফিরে কাঁলকাতা মৌডিক্যাল কলেজের সহকারী 
অধ্যাপক হন। কাঁভন্যাস্টেড মৌডিক্যাল সাঁভসে 
(পরবর্তি আই.এম.এস.) প্রাতিযোগতা পরিক্ষার 
কর্মণ নিয়োগের ব্যবস্থা ১৮৫৫ খী. বিলাত থেকে 
ঘোঁষত হওয়ায় এ বছরই 'বলাত যান এবং কৃষ্ণাঙ্গ 
হয়েও তান এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান আঁধকার 
করেন। দেশে ফেরার পর মোঁডক্যাল কলেজে 
অধ্যাপক শনয্ুন্ত হন। মৌঁড়ক্যাল কলেজের 
বাইরে চিকিৎসা করতেন না। তান উপদংশ রোগের 

গবষয়ে সফল গবেষণা করেন, তারই 
'ভীত্ততে প্রাতষেধক 'নর্ণশত হয়। বেখুন সোসা- 

সদস্য ও "জাস্টিস অফ 1দ পাস" ছিলেন। কাঁলকাতার 
জনস্বাস্থ্য এবং বাঙালশ জাতির শারশীরিক ও মান- 
সক শিক্ষা বিষয়ে তাঁর 1৯০10127 এ:5০- 
10155 021) 9২29601 01 11701912) 1101051556 নামে 

৯১৮৭০ খুখ. প্রকাশিত হয় । ১৬৮৭৪ খু, াকৎসার 
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গন্য বিলাত গিয়ে সেখানেই মারা যান। 1৩,২৫, 
৯৬৩৬] 

সর্থকুমার সর্বাধকারী, রায়বাহাদ্র (৩১.১২. 
১৮৩২- ১৯০৪) রাধানগর- হুগলী । 'পিতা-_ 
ধদুনাথ মেত্যু ১৮৭০) 'তীর্ঘভ্রমণ' গ্রন্থের রচয়িতা । 
সং্ধকুমার হিন্দু কলেজ ও ঢাকা কলেজে পড়াশুনা 
করে কাঁলকাতা মৌডক্যাল কলেজে ভার্ত হন। 
১৮৫৩ খ্যী. এ কলেজ থেকে জ্ানয়র গডক্লোমা 
ও ১৯৮৫৬ খুশী. জি.এম.সব. উপাঁধ পান। সর- 
কারী চাকরি নিয়ে ব্র্মদেশ ও অন্যান্য দূর অণ্চল 
ভ্রমণ করে শেষে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে সৈন্যবিভাগের 
[াঁকৎসক 'িনযুন্ত হন। গসপাহশ 'বদ্রোহের খবর 
আগে থেকে জানতে পেরে তিনি ইংরেজদের জানান। 
এরপর 'তনি ব্রিগেড সাজনের পদে উন্নত হন। 
১৮৫৮ খঢী. সরকারী চাকার ছেড়ে শ্রীরামপূরে ও 
পরে কাঁলকাতায় চিকিৎসা-ব্যবসায় শুরু করেন। 
ফি না নিয়ে বহু দারিদ্র রোগীর চাকৎংসা করতেন। 
ওঁড়শায় দুভর্ষের সময় প্রচুর অর্থ ব্যয় করে বহু 
লোকের প্রাণরক্ষা করেন। কাঁলিকাতা 'বিশবাবদ্যালয় 
সিণ্ডিকেটের সদস্য 'ছিলেন। ফ্যাকাল্ট অফ মোঁড- 
[সনের 'তানিই প্রথম ভারতীয় ডীন। মোডক্যাল 
সোসাইটি ও 0০911585 ০? 91200785 210 1১1)5- 

51০190$-এর সভাপাঁতি 'ছিলেন। অগ্রজ প্রসন্নকুমার 
এবং বন্ধূবর বিদ্যাসাগর ও রামতনূ লাহড়র 
আনুকৃল্যে তান ছান্রীহতকর কাজে সর্বদা ব্যাপৃত 
থাকতেন। "বঙ্গীয় সাহত্য পারদ এবং “ইশ্ডিয়ান 
আসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স'-এর 
প্রীতজ্ঞাতাদের অন্যতম ছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে 
বঙ্গদেশণয় কায়স্থ সভা গঠিত হয়। ইংরেজী পান্রকা 
ইন্ডিয়ান ওয়াজ্ডণ এবং বাংলা সাপ্তাহক 'সাম্য 
ও “ভারতবাসখ'-র সম্পাদকমন্ডলীর সঙ্গে যুন্ত 
ছিলেন। মধুপুরে ডা. সূর্যকুমারের চিতাভস্মের 
ওপর স্মৃতিস্তম্ভ ও বিশ্রামাগার তাঁর স্মৃতিরক্ষা 
করছে। [২৫,২৬,৩১,১২৪] 

সূর্য চক্তবর্তশ (১৮৯৮ - ২৯.৩.১৯৭২) কাই- 
চাল- ঢাকা । লনিতমোহন। উাঁকল পিতার কর্মস্থল 
কুমিল্লায় তাঁর ফুটবল খেলার শুরু 1 ছাত্রজীবনে 
শান্তিনিকেতনে পড়তে গেলে কাঁবগুরু রবীন্দ্রনাথ 
'তুই একাঁদন বড় খেলোয়াড় হাঁব' বলে আশীরবাদ 
করেন। অর্থকচ্ছতার জন্য অস্হাবধায় পড়লে বহ্?- 
দিন জ্োড়াসাঁকো ঠাকুর বাঁড়তে আশ্রয় পান। 
সৈকালের বড় বড় খেলায় তান অংশগ্রহণ করতেন। 
৯৯২১ খুশী, ও ১৯২২ খী, এারয়াল্স দলে 
খেলেন। এরপর মোহনবাগান ক্লাব এবং পুনর্বার 

এঁরয়াম্স ক্লাব হয়ে ১৯২৫ খ্রী. ঈস্টবেঞ্গল ক্লাবে 
যোগ দেন। ৩ বার ঈস্টবেষ্গাল দল ১ পয়েন্টের জন্য 
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প্রথম ভারতীয় দলরূপে লীগ বিজয়ের সম্ডাবনা 
থেকে বণ্চিত হয়। এই প্রায়-সাফল্যের কাঁতত্ব অনেক- 
খানি তাঁর। এই অপেশাদার খেলোয়াড় ১৯২৮ খপ. 
ঈস্ট ই'শ্ডিয়া রেলের গলল্য়া লোকো শেডে চাকার 
পাওয়ায় ঈস্টবেঙ্গল দল ছাড়তে বাধ্য হন। তাঁর 
দলও এ বছর ২য় ভাগে নেমে যায়। ১৯৩০ 
খডী, রেলের অনুমাতি পেয়ে ঈস্টবেঙ্গল দলে ২য় 
াবভাগে খেলতে শুরু করেন। মূলত তাঁরই কাঁতত্ছে 
ঈস্টবেজ্গল দল পরের বছর প্রথম 'ডাঁভশনে ওঠে। 
১৯৩৪ খু, বড় খেলা থেকে অবসর নিলেও 
১৯৩৭ খঢী, পরপর ৩ বার লশগ-বিজয়শ মহ- 
মেডান দলের সঙ্গে খেলায় ঈস্টবেঞ্গাল দল তাঁকে 
নামায়। তাঁর এই শেষ খেলায় ৪-২ গোলে ঈস্ট- 
বেঙ্গলের জয় সূচিত হয়েছিল। মাঠে ও মাঠের 
বাইরে 'তান একজন আদর্শ খেলোয়াড়ের জীবন 
যাপন করেছেন। [১৭] 

সূর্য সেন, মাস্টারদা (১৮.১০.১৮৯৩ - ১১, 
১,.১৯৩৪) নোয়াপাড়া -- চট্টগ্রাম । রমণীরঞ্জন। 
'াস্টারদা' নামেই তাঁর সাধারণ পাঁরচয়। পল্পশ 
বাঙলার এই ভাল ছেলেকে লেখাপড়ার সময়ে বা 
ণবপ্লবী নেতারূপে দেখেও সাধারণভাবে বলা যেত 
না তাঁরই ভয়ে ১৯৩০ খ:খ. থেকে 'ব্রাটশ শাসকরা 
আঁনদ্রায় কাল কাটয়েছে। শোনা যায়, বাগুলার ঘরে 
ঘরে পুরনারীরা তুলসাীমণ্ে প্রদীপ দিয়ে স্বামী" 
পুত্ের আগে মাস্টারদা এবং তাঁর সঙ্গীদের মঙ্গল 
কামনা করতেন। প্রথমে চট্টগ্রাম কলেজ ও পরে বহরম- 
পুর কলেজে পড়ে ১৯১৮ খ্ী, বি.এ. পাশ করেন। 

শেষোন্ত কলেজেই বগ্লবীদের সংস্পর্শে এসে গুপ্ত 
[িগ্লবশী দলের সদস্য হন। স্বগ্রামে ফিরে উমাতারা 
[বিদ্যালয়ের ?শক্ষকতা গ্রহণ করে ধরে ধীরে সংগঠন 
গড়তে থাকেন। এসময়ের সঙ্গণ ছিলেন অম্বকা 
চক্ষবর্ত, জুল সেন ও নির্মল সেন। ১৯২০ খপ, 

গাম্ধশজশ বিপ্লবীদের কাছে ১ বছরে স্বরাজ এনে 

দেবার প্রাতশ্রাতিতে সময় চান এবং অসহযোগ 
আন্দোলন শুরু করেন। বাগুলার সকল বিপ্লবী দল 
আঁহংসায় বিশ্বাসী না হলেও শৃঙ্খলা রক্ষা ও 
প্রাতশ্রাতির সম্মানে এই আন্দোলনে যোগ দেশ। 
মাস্টারদাও এই আন্দোলনে অংশ নেন। অসহযোগ 
আন্দোলন বাঙলায় সবচাইতে শাক্তশালী হয় এবং 
বহ্ যুবক গাম্ধশজীর কথামত স্কুল-কলেজ ত্যাগ 
ও আইন-ব্যবসায়গণ আদালত বর্জন করেন। এসব 

ঘটনার পরেও বার্থতা এলে শুরু হয় বিপ্লবী 
তৎপরতা । মাস্টারদা অল্প অল্প করে নংগ্গঠন গড়- 
ছিলেন। এসময়ে তান বাঙলা ও ভারতের বহু স্থানে 
দবপ্লবশ কাজে হাতে-কলমে অংশ নেন। অন্ত সংগ্রহ 
ও অর্থের জন্য তাঁকে প্রায়ই কাঁলকাতা ও অন্যান্য 
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স্থানে আভিজ্ঞ নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে যোগ অক্ষুপ্ন রাখেন। গুস্তচরদের চেষ্টায় এব. - 

হত। তিনি একটি অনন্যসাধারণ যুবকদলকে সংগঠনে 
আনতে পেরোছিলেন। এই দলের প্রথম আযকশন্-- 
২৩.১২,.১৯২৩ খু, চট্রগ্রাম শহরের একপ্রান্তে 
সরকারী রেলের টাকা ল.ণ্ঠন। এতে প্রত্যক্ষ অংশ 
নেন অনন্ত সিং, দেবেন দে ও নির্মল সেন। কয়েক- 
দন পর চট্টগ্রাম পুলসের এক কর্মচারী অকস্মাৎ 
সদলে তাঁদের গোপন কেন্দ্রে হানা দেয় । বেস্টনী ভেদ 
করে যাওয়ার সময় খন্ডযুদ্ধ হয়। পুলিস তাঁর 
সন্ধান পায় নি। তিনি আত্মগোপন করে আসামের 
বিভিন্ন অণ্চলে সংগঠন গড়েন। হঠাৎ ধরা পড়ে 
যান, কিন্তু মামলায় প্ীলস তাঁর বিরুদ্ধে যথেষ্ট 
প্রমাণ উপস্থিত করতে পারে নি। ১৯২৪ খ্ী, 
টেগার্ট হত্যা প্রচেম্টার পর গ্রেপ্তার হয়ে ১৯২৮ 
খু, ম্যান্ত পান। তারপর থেকে টট্টগ্রাম শহরের 
দুইটি অস্প্লাগার আক্রমণ ও দখল করে অল্পাদনের 
জন্য হলেও একটি এলাকা থেকে 'ব্রটশ শাসন 
মুছে দিতে হবে--এই পাঁরকজ্পনা 'নয়ে কাজ শুরু 
হয়। পারকল্পনা দেন দলের অন্যতম সদস্য গণেশ 
ঘোষ। ১৮.৪.১৯৩০ খু. সর্বাধনায়ক মাস্টারদার 
নেতৃত্বে ৬৫ জন অসমসাহসী যুবক ২টি অস্ত্াগার 
ও পুঁলস লাইন এবং ডাক ও তার. অফিস এক- 
যোগে আক্লমণ করে দখল করেন । সামান্য কয়েকটি 
গরভলভার, কয়েকাঁট সাধারণ বন্দুক সম্বল করে 
এই আক্রমণ একমাত্র সূর্য সেনের বাঁদ্ধকৌশলে 
আংশিক সাফল্যলাভ করেছিল। স্তাগার দখলের 
সঙ্জো সঙ্গে দলের অন্যতম নেতা গণেশ ঘোষ দলের 
অস্ত্রহখন সদস্যদের অস্ত্র দিয়ে তার ব্যবহার শেখান। 
দলের পাঁরকঙ্পনা ছিল 'ব্রাটশ শান্তকে যথাসম্ভব 
কঠিন আঘাত হেনে মতযুবরণ। তাঁদের সফল তৎ- 
পরতায় টট্টগ্রাম সারা ভারতের বিস্লবতবর্থ বলে 
পারাচত হয়। অল্ত্রাগার দখলের পর তাঁদের ৬০ 
জন শহর ছেড়ে পাহাড় অণ্চলে চলে যান। ৪ 'দিন 
খাবার এবং স্নানের সুযোগ পর্যন্ত মেলে 'নি। 

২২.৪.১৯৩০ খশ. গু”্তচরের মুখে সংবাদ পেয়ে 
জালালাবাদ পাহাড়ে িস্লবা- 

দের আক্রমণ করতে গেলে লোকনাথ বলের নেতৃত্বে 
দুই পক্ষে সারাগন প্রচণ্ড যৃদ্ধ হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে 
মাস্টারদা সারাক্ষণ 'নর্দেশ দান করেন এবং মনোবল 
অব্যাহত রাখার জন্য 'নজে বৃকে হেটে গবগ্লবীদের 
বন্দুকের গাল যুগিয়োছিলেন ও বন্দুক ব্যবহার- 
যোগ্য, করে দিয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত অনুগামীদের 
এই নিদেশি- দেন, যাদের পক্ষে সম্ভব তারা যেন 
আপাতত প্রাত্যাহ্ক স্বাভ্যাবক জীবনষাতায় ফিরে 
যায় এবং. যারা চাহণত, তারা জেলা ছেড়ে অন্য 
আত্মন্গোপন করে । এনজেও আত্মগোপন করে যোগা- 

যুবক ধরা পড়লেও আবার একদল মততযুপ্রার্থী যব 
ও শেষে তরুণীরাও এঁগয়ে আসেন। এরপর শুরু 
হয় পাহাড়তলশ ইউরোপণয় ক্লাব আক্রমণ ও আস. 
নূল্লা হত্যা অনুষ্ঠতান। ইংরেজ সরকার মাস্টারদা- 
গ্রেপ্তারের জন্য বহ টাকা পুরস্কার ঘোষণা, কলে 
এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করতে এসে ক্যাপ্টেন ক্যামেরুল 
ধনহত হন। অবশেষে ১৬.২.১৯৩৩ খু, এক জাত 
জ্রাতার 'বিশবাসঘাতকতায় গৈরালা গ্রামে ধরা পড়েন। 
এই গ্রেপ্তারের পরও দীর্ঘাদন কেউ সহসা ি*বাস 
করে নি যে মাস্টারদা ধরা পড়তে পারেন। বিচারে 
প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। চট্টগ্রাম জেলে ফাঁসিতে তানি 
মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর আগেই বিশ্বাসঘাতক 
নেত্র সেন ও গ্রেপ্তারকারী পাালস মাখনলাল তা 
অনুগামী গবপ্লবীদের হাতে 'নহত হয়। চট্টগ্রামে 
মাস্টারদার দলই সর্বপ্রথম 'ব্রীটিশ সৈন্যবাহনীর সঙ্গে 
ইউানফর্ম পরে সম্মুখ যুদ্ধে অবতনর্ণ হয়োছিল। 
দলের অন্যতমা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারই প্রথম মহলা 
[যান সশস্ত্র বিপ্লব-কর্মে পাহাড়তলশ ইউরোপীয়ান 
ক্লাব আক্রমণে নেতৃত্ব দিয়ে মৃত্যুবরণ করোছলেন। 
৪ বছর নির্মম নিম্পেষণ চালিয়েও সারা চ্রগ্রা্ 
জেলায় মাস্টারদার বরোধী জনমত তৈরাঁ করা যায 
নি এবং বহ্ লোক গ্রেপ্তার হলেও স্বীকারোন্তর 
ঘটনা ঘটে ?িন। তাঁর নেতৃত্বে চট্টগ্রাম শহর ৪৮ 
ঘণ্টার জন্য ইংরেজ শাসনমুস্ত ও স্বাধীন 'ছিল। 
[৩,১০,২৬,৩৫,৩৮,৪ ২,৪৩,৬৪,৭০,৮০৯১,৯৬, 

৯৭,৯৮,১০৪,৯২৪] 
সেকেল্দর শাহ্ । 'িতা-শামৃস্টীদ্দিন হীলয়াস। 

১৩৬১ খু, সিংহাসনে আরোহণ করে গৌড় থেকে 
রাজধানণ পান্ডুয়ায় স্থানান্তাঁরত করেন। তাঁর রাজত্ব- 
কালে বাঙলার বহু 'হন্দু মুসলমানধর্মে দশীক্ষত 
হয় এবং বহু পীর বাঙলাদেশে আসেন । পাশ্ডুয়াব 
বিখ্যাত “আদিনা মসাঁজদ' তিনিই নির্মাণ করে- 
ছিলেন। বিদ্রোহী পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধে মারা যান। 
[২৫২৬] 

সৈয়দ জাফর খাঁ। বাঙালশী শ্যামা সঞ্গাঈত- 
রচায়তাদের মধ্যে তাঁর নাম উল্লেখযোগ্য । [২] 

সৈয়দ শাহনূর। শ্্রীহট্র। এই সাধক কাঁবর 
সঞ্গত-গ্রন্থের নাম 'নূর-নাছয়ড' । পল্লী-সঞ্গীত 
ছাড়াও 'তাঁন বহ শ্রাতমধুর সারগান সোইড় বা 
নৌকা বাইচের গান) রচনা করেছিলেন। তাঁর একাঁট 
উল্লেখযোগ্য গান-সৈয়দ শাহনূর বলে,/আম 
মনের নাগাল পাই,/নিরলে বাঁসিয়া রুপ+/নয়ান ভরে 
চাই গো" । ১৮] 

সৈক্া'? গ্লতান১ ৷ ৪৮ বহু 
পরমার্থ-বিধয়ক সং্গীত-রচায়তা। তাঁর রাঁচত 



সৈয়দ স/লতান 

'গ্রানপ্রদীপ। গ্রন্থে গভীর সাধনতত্ব আলোচিত 
হযেছে। তান যেখানে কোন গূঢ় বিষয়ের ভাব 
বন্ড করতে পারেন নি বা গুরুর আজ্ঞায় করেন নি, 
সেইখানেই সাধারণকে প্রেমানন্দের আশ্রয় নিতে 
বুলছেন। রচিত অপর গ্রল্থ : 'নবীবংশ' ও 'শবে 

মেয়েরাজ' ৷ শেষোস্ত গ্রল্থাটর আনূমানক রচনাকাল 
১৫০০ খনজ্টাব্দের শেষভাগ। 1২,৭৭] 

সৈয়দ সুলতান । “সৈয়দ সুলতান, নামক 
পন্থের রচয়িতা । এ গ্রন্থে হজরত, ইছা, মুছা, দাউদ, 
সলেমান, নূহ প্রভৃতি পয়গম্বরদের বিষয় এবং 
গুসঙ্গক্ষমে শ্রীরামচারত ও শ্রীকৃষ্চচারত বর্ণিত 
হযেছে । [২ 

সোভান আল । "সন্ন্যাসী বিদ্রোহে'র ১৭৬৩ - 
১৮০০) শেষ-পর্বের অন্যতম প্রধান নেতা [বিহারের 
সোভান আলি একসময় বাগুলা, বিহার ও নেপালের 
সীমান্ত জুড়ে ইংরেজ সরকার ও জামদারদের 
আতম্ঠ করে তুলোছিলেন। বিদ্রোহ দল 'নয়ে 'তাঁন 
দনাজপূর, মালদহ ও পার্ণয়া জেলায় ইংরেজ 
বাঁণজ্য-কৃঠি ও জমিদার মহাজনদের বিরুদ্ধে 
আক্মণ চালাবার কালে তাঁর সহকারী ফাঁকর নায়ক 
জহুরী শাহ ও মাতউল্লা ইংরেজদের হাতে ধরা 
পড়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। 'তাঁন পালিয়ে 1গয়ে 
পরে একাকী আমুদী শাহ নামে একজন ফাঁকর 
নাকের দলে যোগ দেন। এই দলও ইংরেজদের 
হাতে ছত্রভঙ্গ হয়। এই পরাজয়ের পরও তান 
৩০০ অনূুচর নিয়ে ১৭৯৭ - ১৭৯৯ খী. পর্যন্ত 
উত্তরবঙ্গের 'বিভিন্ন জেলায় ছোট ছোট আক্রমণ 
চালনা করেন। এরপর গভর্নর জেনারেল তাঁকে 
গ্রেপ্তারের জন্য ৪ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা 
করেন। এই ঘোষণার পর তাঁর বিষয়ে আর কিছু 
জানা যায় না। [&৬] 

সোমেন চঙ্দ (১৯২০-৮,৩,১৯৪২) ঢাকা। 

ঢাকার প্রগাঁতি লেখক সঙ্ঘের এবং সেই সঙ্গে মার্জ- 
বাদশী আন্দোলনের একজন উৎসাহশী কর্মী 'ছিলেন। 
১৯৪০ খুশ. সঙ্ঘের পক্ষ থেকে প্রকাশিত সঙকলন 
গ্রন্থ ক্কান্তি'-র প্রকাশনায় তাঁর নাম ছিল এবং এই 
সঙ্কলনে তাঁর বিখ্যাত গল্প 'বনস্পাঁত' প্থান 
পেয়োছল। “বন্যা” উপন্যাস লেখেন ১৭ বছর বয়সে । 
তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত “দংকেত ও অন্যান্য 
গাজপ' গ্রন্থে মোট ২০টি গল্প, ২ট নাঁটকা ও 
১ট কাঁবিতা সম্কলিত আছে । তাঁর রাঁচত “ই'দুর' 
গছপাটি পাঁথবীর বহু ভাষায় অনুদিত হয়েছে। 
সোভিয়েত সৃহদ সমিতির উদ্যোগে ঢাকায় অন- 
্ঠিত এক ফ্যাঁসবাদ-বিরোধশ সম্মেলনে ই. বি. 
রেলওয়েনু শ্রামকদের এক মিছিল পাঁরচালনা করে 
নিয়ে যাওয়ায় সময় এই তরুণ শ্রামকনেতা পথের 

[ &৮১ ] মেশ্বরপ্রসাঙ্গ চৌধুরী 

মধ্যে বিরোধ রাজনোতিক দলের আক্রমণে 'নহত 
হন। [৭৬,১৪৯] 

সোমেশচন্দ্র বস; (১৮৮৮-১) বজ্জুযোগিনশ-- 
ঢাকা। উমেশচন্দ্র। ১৯০৬ খুখ, ঢাকা কলোজয়েট 
স্কুল থেকে এন্ট্রা্স পাশ করে ১৯০৮ খপ, ঢাকা 
জগন্নাথ কলেজে এফ এ. পর্যন্ত পড়েন। পরে 
আযাকাউন্ট্যান্টশীপ পাশ করে মানাঁসক গননাশান্তর 
চর্চা শুরদ করেন। ১৯১২ খু৭. প্রোসডেন্সী কলেজে 
অদ্ভূত গণনাশান্তর পাঁরচয় দেন। ৩০.৫.১৯২২ 
খ্ী. বিলাতে এবং এ বছরই ২১ সেপ্টেম্বর আমে- 
রিকায় ও ২৮ সেপ্টেম্বর কানাডার কুইবেকে যান। 
এখানে তাঁকে বিপ্লবী সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয়। 
৪৫ দিন পরে ম্যাস্ত পেয়ে যুন্তরাজ্যে যান। আরও 
কয়েকটি দেশে মানস-গণনা প্রদর্শন করে ১৯২৪ 
খী. কলিকাতায় ফেরেন। গাঁণতশাস্ত-বিষয়ে তাঁর 
রচিত কয়েকাঁট পাঠাপুদ্তক আছে। 1২৫.২৬] 

সোমেশবরপগ্রসাদ চৌধ্রশ (১৮৯৬ ?- ২৩,১৯৯, 
১৯৪৯)। পৈতৃক নিবাস মণ্ডলগ্রাম- বর্ধমান । ডা. 
রাধাগোবিন্দ। পিতার স্থায়ী বাসস্থান বর্ধমানের 

মেমারীতে জন্ম । হাওড়া বোৌলালয়াস স্কুলের ছার 
ভ্বলেন। ১৯২১ খুব, কারমাইকেল মোঁডক্যাল 
কলেজ থেকে ফার্স্ট এমণব, পাশ করে দেশবজ্ধু 
চিত্তরঞ্জন দাশের আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনে 
যোগ দেন এবং রাজশাহী, নদীয়া, পাবনা ও ম্যার্শদা- 
বাদ জেলার নীলকর এলাকায় কৃষক ও শ্রামক 
আন্দোলন পাঁরচালনা করেন। তখনও কৃষক আন্দো- 

লন কংগ্রেস-সমর্থন লাভ করে 'ন। দেশবচ্ধুর সহ- 
যোশিতায় এই আন্দোলনে সাফল্যলাভ করলেও 
দীর্ঘীদন তাঁকে 'বাভন্ন জেলে কারাদণ্ড ভোগ 
করতে হয়। কারাম্ত হয়ে 'তাঁন গাম্ধীজণীর খদ্দর- 
প্রচার আন্দোলনে যোগ দিয়ে অর্থ-সংগ্রহের জন্য 
[নজের [িষয়-সম্পাত্ত ব্ধক রাখেন । গান্ধীজশর লবণ 
আন্দোলনেও যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৪২ খ্ঢী. 
'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে কৃষ্ণনগর জেলে আটক 
থাকেন। পরব কালে ভান্তারী পাশ করে তিনি 
ঘচাকৎসা ব্যবসায় করেন। বহু দুঃস্থ রোগীর ওষধ 
ও পথ্যের বাবস্থা করে দিতেন । 'তাঁন অনেক ক্লাব 
ও সঙ্ঘের সঙ্গে জাঁড়ত ছিলেন । শান্ত সঞ্ঘ এবং 
নদীয়া জেলার জনকল্যাণ সঞ্ঘ ও শঙ্কর মিশন 
তাঁরই প্রাতীম্ঠত। 'নাঁখল বঙ্গা মৎস্যজীবী সম্ঘের 
তান প্রীত্ঠাতা। অসহায় ছান্রকল্যাণ সঙ্ প্রাতষ্ঠা 
করে তিনি বহু অনুশ্বত সম্প্রদায়ের ছাত্রদের পড়ার 
সাবধা করে 'দিয়োছলেন। পল্লশ অণ্চলে নৃতন 
নৃতন বিদ্যালয় প্রাতষ্ঠার জনা তিনি আজাঁবন 
পাঁরশ্রম কয়ে গেছেন। তাঁর রচিত 'নীলকর 'বিদ্রোছ' 
মাতে "1১৭ তে গাতলেক গ্রন্ধে উত্তরবঙ্গের দা 



সোমেশ্বর সিং 

চাষখদের অবর্ণনীয় দুর্ভোগ ও লড়াইয়ের কাঁহনী 
এবং এই আন্দোলনের সঙ্গে জাঁড়ত ব্যান্তদের কার্য- 
কলাপ ও সমাজের একটা চিন্র পাওয়া যায় । [১৫৯] 

সোমেশ্বর সিং, পাঠক । ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য- 
ভাগে ঈশা খাঁর একজন সোৌনক 'ছিলেন। 'তাঁনি 
ময়মনাসংহ জেলায় হাজং উপজাতির সহায়তায় 
সৃসঙ্গ জামদারর প্রাতম্ঠা করেন। তাঁর বংশই 
এই অণুলের প্রাচীনতম জাঁমদার বংশ বলে 
পারিচিত। [৫৬] 

সৌদাসিনণ দেবী (2- ১৮৭৪) লাখাটয়া-_ 
বারশাল। স্বামী-জামদার রাখালচন্দ্র রায়চৌধুরী । 
১৮৬৫ খা. স্বামীর সঙ্গে আচার্য বিজয়কৃষ্ণ 
গোস্বামীর কাছে প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্গধর্মে দীক্ষিত 
হন। এই কারণে সম্পীন্তচ্যুত হন। পরে রাখালচন্দ্ 
মামলায় জিতে স্বপ্রামে একটি ভোজসভার আয়োজন 
করেন। এই সভায় ব্রাহ্ম ও শ্বেতাঙ্গ খশশচানগণ 
সস্ীক নিমাল্নিত হন। লাখাুঁটিয়ার সম্ভ্রান্ত জাঁমদার 
পারবারের মাহলারা তাঁর চেষ্টায় এই ভোজসভায় 
যোগ দেন। ফলে বরিশাল তথা বাঙলায় প্রচণ্ড 
আলোড়ন হয়। কালকাতার 'হীণ্ডিয়ান 'মিরর, পান্রকা 
এই আন্দোলনে যোগ দেয় । বাঁরশালে বিধবা-বিবাহ 
দেওয়া ও স্ল্ী-শিক্ষা-প্রচারে তাঁর 'বাঁশম্ট স্থান 
ছল। 'তাঁন মান্দরে উপাসনা করতেন, "বামা- 
বোধন? পান্রকায় স্বীয় ধর্মমত বিষয়ে প্রবন্ধ 
লখতেন এবং ইংরেজ মাঁহলাদের ভোজসভায় যোগ 
দিতেন। ঢাকা ও কলিকাতায় কখনও ব্রাক্মসমাজ- 
মান্দরে গান করতেন। কেশব সেনের উপাসনা ও 
তাঁর সঙ্গত কাঁলকাতা 'সন্দ্রয়াপট্রশর উৎসবে 
উপাসকমণ্ডলকে মুৃশ্ধ করোছিল। অজ্পবয়সে মারা 
যান। [১১৪] 
সৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুর (অক্টোবর ১৯০১ - ২২.৯, 

১৯৭৪) জোড়াসাঁকো--কাঁলকাতা। সধীন্দ্রনাথ। 
গপতামহ মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ । রবাীন্দ্র-সাহত্য, শিষ্প 
ও সঙ্গীতের অন্যতম প্রবন্তা সৌম্ন্দ্রনাথ বস্লবশ 
চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবনের শেষাদন পর্যন্ত 
ঠাকুর পরিবারে তাঁর ব্যাতক্রম অফ্তিত্ব প্রকাশ করে 
গেছেন। মানবেন্দুনাথ রায়ের পর আন্তজাতক 
কাঁমউানিস্ট জগ্গতে ভারতীয়রূপে লৌম্যেন্দ্রনাথের 
পারচয়ই সর্বাধিক । ১৯১৭ খখ. মত ইন্স্টাটউশন 
থেকে ম্যা্টক ও ১৯২১ খন. প্রোসডেল্সশী কলেজ 
থেকে অথনশীতিতে অনার্স সহ বি.এ. পাশ করেন। 
১৯১৭ খুশ. কাঁলিকাতায় অনৃষ্ঠিত কংগ্রেস আঁধ- 
বেশনে 'তাঁন ও 'দিনেচ্দ্ুনাথ ঠাকুর 'দেশ দেশ 
নান্দত কার” গানটি গেয়ে প্রশংসা পান । পাঁরবারিক 
ধচচ্তা ও এীতহ্যকে অগ্রাহ্য করে ১৯২১ খু. 
ধতনি 'নাখিল ভারত ছাত্র সম্মেলনে যোগদানের 

[ &৬৮২ ] সোরণীন চির 

জন্য আমেদাবাদে বান। কমিউনিস্ট ম্যাঁনফেস্টো, 
1দ সোশ্যালিস্ট ফ্যালাসজ এবং রুশ 'বিপ্লব সম্প- 
তি বইগ্দাল পড়ে তান ক্রমে কাঁমউীনস্ট মত- 
বাদের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। এই সময় 'শ্রামক 
কৃষক দলের মুখপত্র "লাঙল, পাত্রকার মাধ্যমে 
তান মুজফফর আমেদ ও নজরুল ইসলামের সঙ্গে 
ঘাঁনম্ড হন এবং এ দলে যোগ দেন। তান 'লাঙল' 
পন্রিকায় প্রথম কাঁমউনিস্ট ম্যাঁনফেস্টোর বঙ্গানুবাদ 
প্রকাশ করেন। দলের সবাই তখন মানবেন্্রনাথের 
ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর “চন্তায় প্রভাবান্বিত 'ছলেন। 
১৯২৭ খা. শ্রীমক কৃষক দলে" দ্বিতীয় কন্- 
ফারেন্সে তানি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপাঁত হন। 
দেশের এই রাজনোৌতক আবহাওয়া থেকে দরে 
রাখার চেষ্টায় তাঁর পিতা তাঁকে ১৯২৭ খ্য, 
ইউরোপ পাঠান। সেখানে 'তাঁন বিদেশের কাঁমউ- 
নিস্ট চিন্তাধারা ও 'বিপ্লববাদের সঙ্গে ঘানষ্ঠ হবার 
সুযোগ লাভ করেন। ১৯২৮ খী, ষ্ঠ আন্ত- 
জাতক কাঁমীনস্ট কংগ্রেসে ভারতীয় প্রাতাঁনাধ- 
রূপে যোগ দিতে মস্কো যান এবং এই সময় থেকে 
এ আন্দোলনের পুরোভাগের নেতার মর্ধাদা লাভ 
করেন। ফলে 'ব্রাটশ এবং জার্মান সরকারের কারা- 
গারে তাঁকে বেশ 'কিছাঁদন থাকতে হয়। দেশে 
ফেরার পরও তান গ্রেপ্তার হন এবং স্বাধীনতার 
পূর্ব পর্ন্তি এভাবে প্রায় ৮ বছর জেলে কাটান। 
১৯৩৭ খু. ণদ রেভলিউশনার কাঁমিউীনস্ট পার্ট 
অফ ইন্ডিয়া” নামে নিজের দল গঠন করেন। পর- 
বতশ সময়ে 'বাঁভম্ন পর্যায়ে তাঁর দল 'দ্বধা-বিভন্ত 
হয়ে যায়। "তান রাজনোৌতিক জশবনের সঙ্গেই 
সাহত্যচ্চা ও সঞ্গীতচর্চা করে গেছেন। “কল্লোল, 
গোম্ঠীর একজন লেখক ছিলেন। 'তাঁন জার্মান, 
ফ্রে্, রাশিয়ান, ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় বহু 
গ্রন্থ লিখে গেছেন। তাঁর রাঁচত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 

রাশিয়ার কাঁবিতা' অনুবাদ), “কমযানজম- আ্যাণ্ড 
ফ্যাঁসজম, ট্টাকাটকস আ্যান্ড স্ট্রাটেজী অফ 
রেভলিউশন', “গান্ধী” ফেরাসঈ), স্টার্নি উর রেভ- 
লউশন' জোর্মান) প্রভাতি। ফ্যাঁসবাদের গুপর 
লেখা তাঁর প্রবন্ধগুঁল একন্রে হটলারিজম: আ্যাণ্ড 
ণদ এরয়ান রুল ইন জার্মানণ' গ্রন্থে সম্কীলত 
হয়েছে। [১৬,১৫৫] 

সৌরশন ছিশ্র ১৯১৩ - ২০.৯.১৯৭৩) মাল- 
দহ। জাঁমদার পারবারে জল্ম। স্কটিশ চার্চ কলেজ 
ও বঙ্গবাসী কলেজে পড়ার সময় বিপ্লবী আন্দো- 
লনে যোগ দেন। ছান্রনেতা 'ছিলেন। ১৯৩১৯ ও 
১৯৪২ খশ. কংগ্রেসের ডাকে আন্দোলনে যোগ 
1দয়ে দঘশদন কারাবরণ করেন। তান ভা. বধানচ্দ্ 
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রয় ও প্রফল্লেচন্দ্র সেনের মাল্তসভায় যথাক্রমে শিক্ষা 
ও পণ্টায়েত দপ্তরের রাম্ট্রমল্লী ও ১৯৬৭ -৬৯ 
খু, পর্যষষ্ত প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক 
ছিলেন। কংগ্রেস বিভন্ত হওয়ার পর ১৯৭১-৭২ 
খুশী. [তান কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের দা'য়ত্ব 
পালন করেন। [১৬] 

গ্লেহশশলা চৌধুরী (১৮৮৬ -32) পাঁজিয়া-- 
যশোহর। যোগেন্দ্রনাথ বসু । স্বামশ--লাঁলতমোহন। 
স্বামীর প্রেরণা ও উদ্যোগে ১৯০৫ খুব. বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলনের সময় মাঁহলাদের 'বলাতশ পণ্য বর্জন 
[শক্ষাদানের জন্য সভা-সামাত ডেকে বন্তুতা দিতেন। 
বন্যা, দুভিক্ষ প্ররভীতিতে সাহায্য সংগ্রহ করে 
পাঠাতেন। জনসেবাই তাঁর জীবনের আদর্শ 'ছিল। 
১৯২১ খড়, সভা-সাঁমাঁতি করে তান সরকারাবরোধী 
প্রচার শুরু করেন। ১৯৩০ খা, আইন অমান্য 
আন্দোলনে যোগ দিয়ে শোভাযাত্রার সময় পুঁলিসের 
লাঠর আঘাতে জ্ঞান হারান। যশোহর-খুলনার 
বাভল্ন পল্লন অণ্চলে আন্দোলন পাঁরচালনা করতেন। 
গান্ধীজীর আদর্শে ১৯৩১ খু, একটি অবৈতাঁনক 
প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাতিম্তা করে হরিজনদের শিক্ষার 
ব্যবস্থা করেন। ১৯৩ ২ খুঈ. খুলনা জেলা কংগ্লেসের 
ডিন্লেটর থাকা কালে রাজদ্রোহমূলক বন্তৃতা দেওয়ায় 
৬ মাসের কারাদণ্ড হয় । মান্তর পর এ স্কুলের জন্য 
অর্থসংগ্রহ করে বাঁড় বনর্মাণ করেন এবং এঁ স্কুলের 
নাম “আচার্য প্রফলল্লচন্দ্র সার্বজনীন বিদ্যালয়" রাখেন। 
দেশ-বিভাগের পরেও স্কুলটি চালু 'ছিল। শেষ 
পযন্ত 'তাঁন পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। [২৯] 

স্সৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় অক্টোবর ১৯১০ - ২.৯, 
১৯৪৭)। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রাতরোধকল্পে কাল- 
কাতায় শান্তি মাছল পাঁরচালনাকালে 'তাঁন দাঞ্গা- 
কারীর হাতে নিহত হন। [১০] 

জ্বদেশডুষণ ঘোষ (?- ১৭.২.১৯৩৬) ভরাকর 
_-ঢাকা। 'িরীশচন্দ্র। যুগান্তর বিপ্লবী দলের সভ্য । 
আইন অমান্য আন্দোলনের সময় ৩ বছর 'বিনা- 
[বিচারে আটক থাকেন এবং পরে মল্সীগঞ্জ বোমা 
মামলায় পুনবণর গ্রেপ্তার হন। জেলের মধ্যেই মারা 
যান। [৪২] 

স্রদেশরঞ্জন রায় (আনু. ১৯১৯০ - ৬:,৬.১৯৩০) 

ঢাকা । কলেজের ছাত্র এই যুবক ১৮.৪,৯৯৩০ 
খুখ, চট্টগ্রাম অস্তাগার দখলে সুযোগ না পেয়ে 
ব্র্থমনোরথ হয়েছিলেন। পরে ২২.৪,১৯৩০ খ্ডশ. 
জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। 
িছুদিন পর ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ-পরি- 
কজ্পনায় যোগ দেন। কালারপোলে প্লিস ও সাম- 
দিক প্রস্থুরীদের সঙ্গে সম্মৃখ-যৃদ্ধে নিহত হন। 
[৪২,৪৩,৯৬] 

[৫৮৩ ] জ্বর্ণকুমারণ দেবশি 

গ্বণ্নে*ররাচার্য। নবদ্বীপ । জলে*বর ভট্টাচার্য । 
[পিতামহ- সার্বভৌম ভট্রাচার্য। অভ্যুদয়কাল ১৬০০ 
খ্ীস্টাব্দের পূর্বে। স্বস্নেশবরাচার্য শাশ্ডিলাসের 
প্রসিদ্ধ ভাষ্যকাররূপে খ্যাত। তাঁর রাঁচত 'সাংখ্য- 

তত্বকৌমুদনপ্রভা কাশীতে আবিস্কৃত হয়োছল। 
শাণ্ডিল্যসূত্রভাষ্যে তান স্বরাঁচত ন্যায় ও বেদাম্ত- 
গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। [৯০] 

ক্বর্ণকমল ভট্টাচার্য (১৯০৮ - ২১.২.১৯৬৪) 
পালং-ফারদপূর। বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি.এ. 
পাশ করে ১৯২৯ খা, এম.এ. পড়বার সময় রাজ- 

নৈৌতিক আন্দোলনে যোগ 'দয়ে কারাবরণ করেন। 
“ফরওয়ার্ড পান্রকার় সাংবাদকতা শুরু করে 
'আনন্দবাজার', “যুগান্তর, এবং আরও কয়েকাঁট 
পাত্রকার সঞ্চো যুস্ত থাকেন। তান অনেকগাল 
ছোট গল্প ও উপন্যাস রচনা করেন। 'অগ্রণণী' 
পাত্রকার সম্পাদক এবং বহ্াদন সোভিয়েত সর” 
কারের তাস নিউজ এজেল্সীর বাংলা বিভাগের 
সম্পাদনার কাজে নিয্ন্ত ছিলেন। রাঁচত উল্লেখ- 
যোগ্য গ্রন্থ : “তীর ও তরঙ্গ", "তথাপি, 'অন্তোনজ্টি 

প্রভৃতি। [৪,১৯৭] 
জ্বর্ণকূমারী দেবী (২৮.৮.১৮৫৫ - ৩.৭.১৯৩২) 

জোড়াসাঁকো- কাঁলকাতা । মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ । ঠাকুর- 
বাঁড়র প্রথামত উচ্চাঁশক্ষিতা হন। উত্তরজশীবনে কাব, 
গুপন্যাসিক ও সমাজসোবিকার্পে যে প্রাতষ্ঠা লাভ 
করোছিলেন, তার মূলে ছিল ঠাকুরবাঁড়র 'শিক্ষা ও 
সংস্কৃতিমূলক পাঁরবেশ। ১৮৬৮ খই, নর্দীয়ার 
এক জামিদার পারবারের উচ্চাঁশাক্ষত দঢুচেতা যুবক 
জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। 

পরালণ ব্রাহ্মণ পাঁরবারে 'ববাহের জন্য জানকশীনাথ 
ত্যাজ্যপুত্ন হন এবং নাজ অধ্যবসায়ে ব্যবসায় ও 

জামদা'র প্রতিষ্ঠা করে 'রাজা” উপাঁধ পান। 'ভারতণ' 
(১৮৭৭) পাঁন্রকা সম্পাদনা স্বর্ণকুমারীর অন্যতম 

কশীর্ত। ১২৯১ ব. থেকে ১৩০২ ব. পর্বন্তি তানি 
পা্রিকাটির সম্পাঁদকা ছিলেন । এই পাত্রকাঁট রবণঙ্দ্র- 
নাথ প্রমুখ সাহাতাকদেস প্রতিভার 

স্ফূরণে সাহায্য করে। এছাড়া তান 'বালক' নামে 
আর একটি কিশোর পাঁন্রকা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । 

জাতগয় আন্দোলনে তাঁর কন্যা সরলা দেবী নেতৃ- 

স্থানপয়া ছিলেন । স্বামশ ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের 
অন্যতম প্রাতম্ঠাতা। স্বর্ণকুমারী ১৮৮৯ খএি, 

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনের প্রকাশ্য 

সভায় উপাস্ধত অঞ্পসংখ্যক মাহলার অন্যতমা । 

এই সময় তান কংগ্রেসের কাজে নিয়ামত ধোগ 
দদিতেন। বৈশাখ ১২৯৩ ব. কাঁলকাতায় 'সাঁখ 
সামাতি' প্রাতিষ্ঠা করেন। এই সাঁমাতর উদ্যোগে 
বেখুন স্কুল-ভবনে তিনাদন-ব্যাপী একটি মেলা 
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ও প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। সে-ষূগে এই ব্যাপারাঁটি 
যথেন্ট চাণ্চল্যের সৃষ্টি করে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল-_ 
এই মেলার মাধ্যমে স্বদেশশ দ্ুব্যের প্রচার । তাঁর 
বচিত ও প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস 'দীপানির্বাণ, 
গ্রশ্থাট জাতীয়ভাব-প্রচারে সহায়ক হয়েছিল। অন্যান্য 
উল্লেখযোগ্য গ্রল্থ : উপন্যাস--স্নেহলতা', “ফুলের 

মালা", 'কাহাকে” ;: নাটক-'রাজকন্যা', শদব্যকমল,' ; 
কাব্যগ্রশ্থ__'গাথা”, “বসন্ত উৎসব', "সাতিগচ্ছ: 
প্রভীতি। “ফুলের মালা' ও 'কাহাকে' উপন্যাস দুইটি 
ইংরেজীতে এবং “দব্যকমল' নাটকাঁট পপ্রন্সেস 
কল্যাণ” নামে জার্মান ভাষায় অনৃদত হয়েছে। 
কাঁলকাতা 'বিশ্বাঁবদ্যালয় তাঁকে 'জগত্তারিণশ স্মাীত- 
পদক' উপহার দেন। 'তাঁন 'নজে বহু গান 'লখে- 
ছেন। তাঁর প্রাতিভার আর একাঁট দক-- বৈজ্ঞানক 
প্রবন্ধ রচনায় উৎসাহ ও প্রবর্তনা। বৈজ্ঞানক পাঁর- 

অনুরূপ 'ছল। 'বজ্ঞান-বিষয়ক তাঁর প্রবন্ধথগুীল 
'পাঁথবী' পুস্তকে প্রকাশিত হয়। [৩,৭,৮,১৭, 
২৩,২৫,১২৬] 

স্র্ণপ্রভা দেন (১৮১৯৬ ?-১৯৬৮)। স্বামী- 
শপ্রয়রঞ্জন। সাফল্যের সঙ্গে বট. পাশ করে শক্ষা- 
দান কর্মে ব্রতী হন। বুনিয়াদশী শিক্ষাসংক্রাল্ত বাংলা 
মাঁসক পাত্রকার পাঁথকৎ শিক্ষা" পাত্রকার সম্পা- 
দকা এবং একটি 'শিজ্প-কেন্দ্রের প্রাতিষ্টান্লী-সম্পা- 
দকা ছিলেন। িছ্যাদনের জন্য কীলকাতার অপরাধন 
শশু বিচারালয়ের প্রোসিডেল্পী ম্যাজিস্ট্রেট হন। 
এছাড়াও বহু জনাঁহতকর প্রাতম্ঠানের সঙ্গ য্ত 
দছিলেন। [৪] 

জ্বর্ণসয়শ, মহারাণশী (১৮২৭ - ১৮৯৭) ভট্টকোল 
_বর্ধমান। দারদ্র পারবারে জল্ম। অপরূপ সুন্দরী 
হওয়ায় ৯১ বছর বয়সে কাঁশমবাজারের কুমার কৃফণ- 
নাথ নন্দীর সঙ্গে তাঁর 'ববাহ হয়। ১৭ বছর 
বয়সে তান বিধবা হন। তখন ঈস্ট ই-্ডিয়া কোম্পানী 
সগস্ত সম্পান্ত আধকার করে নেয়। স্বামীর সম্পাত্ত 
উদ্ধারকজ্পে সপ্রীম কোর্টে আপীল করে ১৫.১৯. 
১৮৪৭ খে, সম্পাত্ত ফিরে পান। এই দানশশলা 
রাণী বহরমপুরে জলের কলের জন্য ১ লক্ষ ৫০ 
হাজার টাকা. উত্তরবঙ্গের দৃর্ভক্ষে ১ লক্ষ ২৫ 
হাজার টাকা এবং কাঁলকাতা মৌডক্যাল কলেজের 
ছাল্শীনবাস ের্মাণের জন্য ১ লক্ষ টাকা দেন। 
তাঁরই প্রদত্ত জাঁমতে বত্মানে বোটানিক্যাল গার্ডেন 
এবং বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারং কলেজ (শিবপৃর) গড়ে 
উঠেছে। বহরমপুর কফনাথ কলেজ, ক্যাম্বেল মৌড- 
ক্যাল স্কুল বেতমান নীলরতন সরকার মেডিক্যাল 
কলেজ) এবং ডা. মহেচ্দুলাল সরকারের ভারতশয় 
শবহ্ধান সভায় তান যথেষ্ট অর্থসাহাধ্য করেন। 

[ &৮৪ ] হর়কুমার ডাক 

জনাহতকর কাজে তাঁর দানের পাঁরমাণ প্রায় :.() 
লক্ষ টাকা । ১৯৮৭১ খত. 'মহারাণশ' এবং ১৮৭; 
খী. ণস.আই.* ক্রোউন অফ ইন্ডিয়া) উপাধ পান। 
[৩,২৫,২৬,৩১] 

হটশ বিদ্যালজ্কার (- আনু. ১৮১০) সোঞ্াই- - 
বর্ধমান । পিতার কাছে সংস্কৃত ব্যাকরণাঁদ শেখেন। 
বধবা হওয়ার পর কাশ গিয়ে স্মাতি, ব্যাকরণ 
ও নব্যন্যায় অধ্যয়ন করে অসাধারণ জ্ঞান অজন 
করেন এবং সেখানেই চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধা- 
পনা করতে থাকেন। পাণ্ডিত্যের জনা ণবদ্যালঙকার' 
উপাঁধ পান। সে-যুগে তান প্রকাশ্য পাঁণ্ডতসভাষ 
তক্ণাঁদতে যোগ দিতেন। শুনা যায়, চতুষ্পাঠব 
পণ্ডিতদের মত তানিও দাঁক্ষণা নিতেন। [৩.২] 

হট? 'বিদ্যালগকার । দ্র. রূপমঞ্জরণী। 
হনমানপ্রসাদ চৌধরশী (2-মার্চ ১৯২৩ 

পুরুলিয়া। সুনারায়ণ। ১৯২১ খ্যঁ. অসহযোগ 
আন্দোলনে যোগ দিয়ে গাঁড়শার সম্বলপুরে গনজেদের 
দোকানে মজ্ত সমুদয় বদেশী বস্রে আগুন লাগয়ে 
দেন। গ্রেপ্তার হয়ে আটক থাকেন। পাঁলসের নির্মম 
অত্যাচারের ফলে মারা যান। 1৪২] 

হাববুল্লা বাহার (2- এপ্রল ১৯৬৬)। ভারত- 
বিভাগের পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের একজন নাম-করা 
রাজনীতিক ও সাহাত্যিক-সাংবাঁদক ছিলেন । বাঁপ্ম- 
রূপেও তাঁর খ্যাত 'ছিল। মহমেডান স্পোঁ্টং 
ক্লাবের তান অন্যতম সংগঠক ও ১৯৩৩ খুখ, এ 
ক্লাবের ফুটবল টিমের আধনায়ক ছিলেন। ১৯৩৩ 
খডী. থেকে ১৯৩৬ খওস. পযন্তি তানি তাঁর ভাগনী 
বাশষস্টা সমাজসোঁবকা ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপিকা 
সামসল্লাহারের সঙ্গে একযোগে “বুলবুল” নামে এক 
সাহত্য-সামায়কী সম্পাদনা ও পাঁরচালনা করেন। 
হাববুল্লা স্বনামে ও ছদ্মনামে 'বাভন্ন পাল্রকায় 
সাংবাঁদকতা করতেন। রাজনৌতিক কর্মসূত্রে তিন 
মুসলিম লগে যোগ দিয়েছিলেন এবং পূর্ব 
পাকিস্তানের প্রথম মাল্রিসভাতে স্বাস্থ্যমন্মর পদে 
নিযুক্ত ছিলেন। ঢাকায় মৃতা। [১৫৬] 

হরকুমার ঠাকুর (১৭৯৮ - ১৮৫৮) কাঁলকাতা । 
গোপশীমোহন । পারবারিক পাঁরবেশে ব্রাহ্মণ পাঁশ্ডিতের 
তত্বাবধানে তিনি সংস্কৃত ও শাস্ত্রাঁদ সহ বেদাল্ত- 
দর্শন অধ্যয়ন এবং 'হন্দু কলেজে ইংরেজী 'শিক্ষা- 
লাভ করেন। শাস্রজ্ঞ পাঁণ্ডতসমাজে বহু-সমাদৃত 
হরতত্বদীধাত' ১৮৮১) ও “পুনশ্চরণ বোধিন? 
€১৮৯৫) তাঁরই কৃত সঞ্কলন-গ্রল্থ। তিনি অত্যন্ত 
'িদ্যোৎসাহপ ছিলেন ও অন্যের জ্ঞানার্জনে অর্থ- 
সাহাধ্যও করতেন। 'শব্দক্পদ্রুম” গ্রল্থ সঞ্কলনে 
রাজা রাধাকাল্ত দেবকে নানাভাবে সাহায্য করে- 
'ছলেন। [৩] 



হরকুমারণী দেবী 

হরকুজারণ দেবী? ১৮৩১ খী, তান “বদ্যা- 

নারদ্যুজনন?” কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। 188] 
হরগোপাল বিশ্বাস, ড. (১৮৯৮ 2-৬-৫, 

১৯৭১)। বেঙ্গল কোমিক্যালের প্রধান রাসায়নিক- 
রূপে ৩০ বছর কাজ করেন। কাঁলকাতা িশব- 

“বদ্যালয়ের জার্মান ভাষার লেকচারার 'ছিলেন। 
শবজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ে কয়েকটি গ্রন্থের রচাঁয়তা । 
“জার্মান ফর হীণ্ডয়ান সায়োন্টিস্ট' তাঁর রাঁচিত উল্লেখ- 
যোগ্য গ্রল্থ। 1১৬] 

হরগোঁবল্দ লস্করচৌধ্রশ (১৮৬৪ -2) বালু- 
চব-_সর্শিদাবাদ। হরিনারায়ণ মজুমদার। ১২৭৪ 
ব ময়মনাঁসংহ জেলার অন্তর্গত সেরপুরের জমি- 
দার হরিচরণ ও তাঁর পত্রী তাঁকে পোষ্যপন্ত্র গ্রহণ 
কবেন। ১২৯০ ব. জামালপুর হাই স্কুল থেকে 
এন্ট্রান্স পাশ করেন। সাংসারক জীবনে পুনের 
নৃত্য হলে হরগোবিন্দ সংসার ছেড়ে কাশীতে 'গয়ে 

যোগশাস্ত্ ও জ্যোতিষশাস্ত আলোচনায় নিমগ্ন হন। 

এই সময় নানা তীর্৫ে ভ্রমণ করেন। ২ বছর পর 
সংসারে ফিরে আসেন। ১৩১০ ব. তাঁর রচিত 

গবখ্যাত 'দশানন বধ' মহাকাব্য প্রকাঁশত হয়। গ্রন্থাঁট 
আভনব প্রণালশতে লিখিত! [২০] 

হরগোরশশঙ্কর জ্যোতাঁবরনোদ (১৮৭২- 
১৯১৮) গড়বেতা- মেদিনীপুর । বি.এ. পরন্তি 
পড়েন। গাঁণতশাস্তে বিশেষ দক্ষতার জন্য ছা্া- 
বস্থায় বহু পদক ও পুরস্কার পান। কাব্য ও 
জ্যোতিষে “'আদ্য,, 'মধ্য' প্রভীতি পরীক্ষায় বাত্তসহ 
প্রথম বিভাগে পাশ করেন। জ্যোতিষশাস্তে সরকারী 
পরণক্ষায় বাত্তসহ তিনিই প্রথম উত্তীর্ণ হন। 

আযাকাউন্ট্যান্টশশপ পরণক্ষা পাশ করে ইস্টার্ন 

বেঙ্গল রেলওয়ে আঁফসে কিছুদিন কাজ করেন। 

শবাভন্ন সময়ে গ্প্তপ্রেস, দি. এম. বাগচী, বিশন্ধ- 

খুসম্ধান্ত ও বঙ্গবাসণ পাঁ্জকার এবং 'হন্দী পাঁঞ্জকার 

গণনাকার্ষে বহুকাল 'নিযুস্ত ছিলেন। নিজ প্রতিষ্ঠিত 

ন্ানদা চতুষ্পাঠন'তেও তান জ্যোতিষাবদ্যা শিক্ষা 

শদতেন। [২৫,২৬] 
হরচজ্জ্র ঘোষ্ধ ১ (২৩.৭.১৮০৮ - ৩-১২-১৮৬৮) 

শুরশুনা_ চা্বশ পরগনা । হরচল্দ্র ডিরোজিওর 

ধশষ্যরূপে হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। লর্ড 

বোশ্টিজ্ক তাঁকে গভর্নর জেনারেলের দেওয়ানের পদ 

নদতে চাইলে তিনি তা গ্রহণে অসম্মত হন। পরে 

নৃতন-সম্ট মুন্সেফের পদ পান। এক বছরের মধ্যে 

বাঁকুড়ার মুন্সেফ থেকে হৃগলীর সদর আমান হন। 

১৮৪৪ খ:খ. প্রিন্সিপ্যাল সদর আমান হয়ে চব্বিশ 

পরগনায় বদলণ হয়ে আসেন। ১৮৫২ খী. কাঁল- 

কাতা প্রুলিস কোর্টের জুনিয়র ম্যাজিস্ট্রেট এবং 

১৮৫৪ খপ. কাঁ্িকাতা ছোট আদালতের জঙজের 

1 ৫৮৫ ] হরদয়াল নাগ 

পদ পান। তান বাঁকুড়া ও শুরশুনায় দুইটি স্কু্গ 
স্থাপন করেন। বেথুন স্কুল কাঁমাঁটর সভ্য ও 'রায়- 
বাহাদুর' উপাঁধ-ভূঁষত 'ছিলেন। স্মতরক্ষা কামাঁট 
কর্তৃক স্থাঁপত (১৮৭৬) তাঁর মর্মরমূর্তি ছোট 
আদালতের প্রাঙ্গণে বরমান আছে । 1৩৯] 

হরচন্দ্র ঘোষ ১ (১৮১৭ - ১৮৮৪) হুগলা। 
হলধর। বাংলা নাটকের প্রথম পরবেরি খ্যাতনামা 
নাট্যকার। হুগলী কলেজে পড়াশুনা করেছেন। 
ফারসী ও ইংরেজী ভাল জানতেন । প্রথমে এক্সাইজ 
সুপাঁরন্টেশ্ডেন্ট ছিলেন, পরে সেটলমেন্ট 'ডিপার্ট- 

মেণ্টের ডেপুটি কালেক্টর ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট 
গহসাবে কাজ করেন। ১৮৭২ খশ. সরকারী কাজ 
থেকে অবসর নেন। তাঁর রাঁচত উল্লেখযোগ্য নাটক 
“ভানুমতশ চিত্তবিলাস', 'চারুমুখ চিত্তহরা", রজত" 
[গাঁরনান্দনী' এবং কৌরবাবজয়'। প্রথম তিনাঁট 
যথাক্রমে 'মাচেন্ট অফ ভেনিস", রোমিও আন্ড 
জালয়েট' ও শদ সিলভার 'হল' নাটকন্রয় অবলম্বনে 
রাঁচিত। 1৩,১৪৬] 

হরচন্দ্র দত্ত। তানি লর্ড মেকলের 'লর্ড ক্লাইব' 
নামক প্যাস্তকাট প্রাঞ্জল ভাষায় বঙ্গানবাদ করেন। 

গ্রন্থাট "ক্লাইভ চারত্র” নামে রোজারও কোম্পানী 
কর্তক ১৮৫৩ খী, মদীদ্ূত ও ভার্নাকউলার 
1লটারেচার কাঁমিটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। গ্রপ্থাটিতে 
মাদ্রাজ, বারাণসখ, মহারাষ্ট্র প্রভাত স্থানের ১খাঁট 

সুন্দর ত্র আছে। [২] 
হরদয়াল নাগ (১৫.৯.১৮৫৩ - ২০.৯,৯৯৪ ৯) 

কাঁশমপ্র--তিপুরা | গুরঃপ্রসাদ । কংগ্রেসের ণবাশম্ট 

নেতা ও “চ্দিপুরের গান্ধী" নামে পাঁরাচিত। ঢাকা 

কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৮৭৪ খু. ১০ টাকা 

বাস্তসহ প্রবেশিকা পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হন। নানা 
কারণে কলেজের পড়া শেষ করতে পারেন নি। 

ছাত্রাবস্থায় 'ঢাকা প্রকাশ' পান্রকার সম্পাদক ছিলেন । 

পরে “ভারত গহতোষণী, পান্তকারও সম্পাদকতা 

করেন। 'বাভিল্ন পত্র-পাত্রকায় তাঁর প্রবন্ধাঁদ প্রকা- 

শত হত। কর্মজশবনে িছাঁদন ইনকোম-ট্যা্স 

আযসেসর-রূপে সরকারণ চাকার ও শিক্ষকতা করেন । 

পরে আইন পাশ করে (১৮৮৪) চাঁদপুরে আইন- 

ব্যবসায়ে প্রবৃন্ত হন এবং সমলাম ও 
প্রাতষ্ঠা লাভ করেন। কংগ্রেসের প্রাতদ্ঠার সময় 

থেকেই তান তার সাঁকুয় সদস্য 'ছিলেন। ১৯০৫ 

খপ, বঙ্জাভঞ্গ আন্দোলনে "তান চাঁদপুরে থেকে 

[িশেষভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯০৬ খ্যী. চাঁদ- 

প্রে জাতপয় বিদ্যালয় স্থাপন তাঁর এক উল্লেখ- 

যোগা কর্মপ্রেচেষ্টার ফল। বাদবপুর জাতীয় বশ্ব- 

বিদ্যালয় প্রাতিষ্ঠার সময় থেকে 'তাঁন তার সম্চে 

জাঁড়ত এখং ১৯২২ খী. থেকে আমৃত্যু তার সহ- 
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সভাপাঁত ছিলেন। গান্ধীজশর আহ্বানে ১৯২১ 
খই. তান আইন ব্যবসায় ছেড়ে অসহযোগ আন্দো- 
লনে যোগ দেন। ১৯৩০ খশ. ত্রিপুরা ও নোয়া- 
খালি জেলায় লবণ আইন অমান্য আন্দোলন পাঁর- 
চালনা করেন। ১৯৩১ খুশ. বহরমপুরে অনুষ্ঠিত 
বঙ্গীয় প্রাদোশক আঁধবেশনে তানি সভাপ্পাতি 
গছিলেন। আসামের চা-বাগানের শ্রমিকদের ওপর 
অমানুষিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে তান সংগ্রাম 
চালিয়েছেন । চাঁদপুরের ধর্মঘটকালে 'তাঁন এ আন্দো- 
লনের পুরোভাগে ছিলেন । স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ- 
দানের জন্য বহুবার তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। 
কংগ্রেস সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ২৮.১২.১৯৩৫ 
খু. কাঁলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অনুষ্ঠিত উৎসবে 
তিনি সভাপাতত্ব করেন। মহাত্মা গান্ধী তাঁকে 
একজন প্রবীণ দেশনেতা 'হসাবে সম্মান করতেন। 
বৃদ্ধবয়সে সাক্রয় রাজনীতি থেকে অবসর-গ্রহণ 
করলেও দেশের নানা সমস্যা নিয়ে 'তাঁন তাঁর বন্তব্য 
লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। আন্দোলনে যোগ 
দলেও গঠনমূলক ও মানবসেবার কাজে বিশ্বাস 
করতেন। চদিপুরের একটি মসাঁজদের আছ বোর্ডে 
গতানিই একমান্র হিন্দু সদস্য ছিলেন। ১৯৪২ খু. 
“ভারত-ছাড়” আন্দোলন কালে অসুস্থ শরীর নিয়েও 
তিনি এক জনসভায় যোগ 'দিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে 
পড়ার সংকল্প ঘোষণা করেন ॥ ৩,৭,১০,১২৪,১৪৯] 

হরপ্রপাদ রায়। কাঁচড়াপাড়া-__চাব্বশ পরগনা । 
ফোর্ট উইালিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের অস্থায়ী 
পাণ্ডত 'ছলেন। ১৮১৫ খুশি. তান বিদ্যাপাঁতি- 
রচিত 'পুরুষ-পরাঁক্ষা' নামক সংস্কৃত গল্পগ্রল্থের 
বঙ্গানুবাদ করেন। [৩,২০,২৮,৬৪] 

হরপ্রসাদ শাচ্ত্ী, মহামহোপাধ্যাক্স, ডিলিট, 
1স.আই.ই. (৬.১২.১৮৫৩- ১৭,১২,১৯৩১) 
নৈহাটি-_চাঁব্বশ পরগনা । রামকমল ন্যায়রত্র। গ্রামের 
স্কুলে প্রাথামক শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৮৬৬ খু, 
সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। নানারকম প্রাত- 
বন্ধকতার মধ্যে ১৮৭১ খে, এন্ট্রাল্স, ১৮৭৩ 
খু, এফ.এ. এবং ১৯৮৭৬ খ্ী., ৮ম স্থান আধকার 
করে প্রেসিডেল্দী কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। 
১৮৭৭ খুশ. সংস্কৃত কলেজ থেকে এম.এ. পরণক্ষায় 
একমান্্ তিনিই প্রথম (বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে 'শাস্মী' 
উপাধ পান। মার্চ ১৮৭৮ খুশী, বিবাহ করেন। 
কর্মজীবনের সচনায় কাঁলকাতা হেয়ার স্কুলের 
শিক্ষক 'ছিলেন। ক্রমে লক্ষে ক্যাঁনং কলেজ, কাঁলি- 
কাতা প্রোসডেজ্দী কলেজ, ঢাকা 'বম্ববিদ্যালয় ও 
কাঁলকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করেন। পরে 
সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিষূন্ত হন। ১৮৯৬ খপ. 
এ কঙজেজে এম.এ. ফ্লাস প্রবর্তন করেন। বি.এ. 

[ ৫৮৬ ] হরপ্রপাদ শাল 

ক্লাসের ছাত্র থাকা কালে তিনি 'ভারত মাঁহলা" প্রব: 

রচনা করে হোলকার পুরস্কার পান। 'বঞ্গদর্শন'-এ 
প্রবন্ধাট প্রকাশিত হলে বাঁ্কমচন্দ্রের সঙ্গো তান 

ঘনিষ্ঠতা হয়। এরপর পুরাতন পথ সংগ্রহের 
মাধ্যমে চর্যাপদ গবেষণা করে বাংলা সাহত্যে" 
প্রাচীনত্বকে প্রমাণিত করেন । “গোপাল তাপাঁন' উপ- 
নদের ইংরেজশ অনুবাদে রাজেন্দ্রলাল 'মিন্ের সহ- 
যোগী ছিলেন। "ভারতবর্ষের ইতিহাস" গ্রন্থ রচনা 
ও প্রত্বতাত্বক খননকার্যের ফলে প্রাপ্ত লেখ থেকে 
পাঠোদ্ধার এবং প্াথ আঁবিজ্কার ও টীকা রচনা 
করে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কাতি বিষয়ে 
বহু তথ্য দেশবাসীকে জানাতে সাহায্য করেন। 
রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মৃত্যুর পর ১৮৯১ খশ. এাঁশিয়া- 
টিক সোসাইটি কর্তৃক সংস্কৃত পধাথসংগ্রহের কাজে 
অধ্যক্ষ নিষুন্ত হন। তখন থেকে কর্মজীবনের 
বেশীর ভাগ সময় পধাথসংগ্রহের কাজে ও 
শশারাচিতি সংবাঁলত তাঁলিকা-রচনায় ব্যায়ত হয়। 
দূষ্প্রাপ্য ও লুপ্তপ্রায় পধাথসংগ্রহের কাজে 'বাঁভন্ন 
সময়ে নেপাল, তিব্বত প্রভাত রাজ্যে পাঁরভ্রমণ 
করেন। ১৯০৭ খুশী, নেপালে অপভ্রংশে 'লাখত 
বাংলা ভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থ-নিদর্শন--লুইপাদ 

কোষ" ও কাহুপাদ রচিত “দোহাকোষ' ও “ডাকার্ণব'_ 
এই চারটি গ্রন্থ তাঁর সম্পাদনায় বৌদ্ধ গান ও দোহা, 
নামে প্রকাশিত হয়। এ্ীতিহাসিক গবেষণা-সংক্তান্ত 
বেশীর ভাগ প্রবন্ধই এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক 
প্রকাশিত হয়েছিল। 'বাঁভন্ন সময়ে তানি ভারতের 
বাভন্ন সংস্কৃতিবান বিদগ্ধ প্রাতিষ্ঠানের সঙ্চে যস্ত 
ছিলেন এবং লণ্ডন রয়্যাল এশিয়াটক সোসাইটির 
অনারার সদস্য ছিলেন । 'বাঁভন্ন 'িষয়ে তান বহু 
1নবন্ধ, প্রবন্ধ ও গ্রল্থাঁদ প্রণয়ন করেন। তাঁর রাঁচত 
&২ি নিবন্ধের মধ্যে এ্রীতিহাঁসিক নিবন্ধের সংখ্যা 
বেশী হলেও সময়তত্ব, ভাষাতত্ব এবং শাসনতন্ম 
1বষয়েও কয়েকাঁট আলোচনা প্রকাশ করেন। তাঁর 
রাঁচিত বাংলা গ্রশ্থের সংখ্যা ১১। উল্লেখযোগ্য গ্রল্থ : 
'বাজ্মীকির জয়', মেঘদূত ব্যাখ্যা” “কাণ্চনমালা' 
উপন্যাস), 'বেনের মেয়ে ডেপন্যাস), 'সাঁচন্র 
রামায়ণ', “প্রাচীন বাংলার গৌরব, বৌদ্ধধর্ম” প্রভাতি । 
পাঠ্যগ্রম্থ : বাংলা প্রথম ব্যাকরণ” ও 'ভারতবধের 
ইতিহাস । এছাড়াও তাঁর সম্পাদত গ্রন্থের সংখ্যা 
বহু। ইংরেজশ নিবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 21585- 
01021) 1710190016৮ 80101 001001512 

71050 17059) 1015০0961% ০0 18512 

800010197) 29 85182), প্রভাতি। তাঁর পাশ্ডিত্য 

সম্পর্কে ড. সশীলকুমার দে বলেন, শতানি কেবল 
প্রাচা-বিদ্যার সংগ্লাহক বা ভাশ্ডারী ছিলেন না, এই 
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'বদ্যার আহরণে ও সম্ব্যবহারেও অসীম উৎসাহশ 
'ছলেন।...পাঁথকৃৎ হিসাবে এবং প্রাচীন সাহত্য, 
সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে বহু নূতন তথ্য 
আবিচ্কারের জন্য প্রকৃত পাঁন্ডত সমাজে এই জ্ঞান- 
তপস্বীর মর্ধাদা কোনকালে ক্ষ হইবার নহে? । 
সহামহোপাধ্যায় গঞ্গানাথ ঝা-এর ভীন্ত : “নত, ০1 
21] 09001551025 09210 05 1591 [5076 ০0৫ 

01716019] 2২০96810111 010) 10191 [৩১৭, 

২৫,২৬,২৮,৩০,৮২] 
হরমোহন তকর্চড়ামাণ (১-১২৮৮ ব.)। 

প্লীরাম শিরোমাঁণ। প্রখ্যাত নৈয়ায়ক এবং "সামান্য- 
লক্ষণাজাগদণীশখ'-র টিপ্পনী-রচায়তা। ১২৭২ ব. 
পাঁণ্ডত মাধবচন্দ্র তকাসদ্ধান্তের মৃত্যুর পর 'তাঁন 
নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়ক হন এবং একাঁদক্রমে 
১৬ বছর প্রাধান্য প্রাতিঙ্ঠিত রেখে দেহত্যাগ করেন। 
[৯০] 

হরলাল রায়। 'তাঁন ১৫.৮.১৮৭৪ খু, ভ্টু- 
নারায়ণের বেশীসংহার অবলম্বনে 'শন্লুসংহার' নাটক 
রচনা করেন। এই নাটকেই আঁভনেত্রী 'িনোঁদনীর 
প্রথম মণ্টাবতরণ। তাঁর রাঁচিত অপর নাটক 'হেম- 
লতা'র প্রকাশকাল ১৫.১০.১৮৭৩ খু. [৬৯] 

হরসম্দর চক্রবর্তী (১৯০৫ - ২১.৫,১৯৭৩) 
চারপাড়া-ময়মনাসংহ । রামসুন্দর। ১৯২১ খী, 
ছান্রাবস্থায় তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। 
৯৯২৪ খী. অনুশীলন সাঁমাতর সদস্য হন। 
নিখিল বঙ্গ ছান্র সামাতি এ.ব.এস.এ.) প্রাতিষ্ঠায় 
তাঁর 'বশিষ্ট ভূঁমকা ছিল। ১৯৩০ খী. মোঁদনী- 
পুরে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে এ.ব,এস.এ. 

প্রেরিত স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতৃত্ব করেন। এ সময়ে 
তাঁর ওপর পুিসশ অত্যাচার হয় এবং 'তাঁন কারা- 
রুদ্ধ থাকেন। ১৯৩৩ খু. জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ 
আঁধবেশনে অভ্যর্থনা সাঁমাতর সাধারণ সম্পাদক 
হন। নেলশ সেনগপ্তা এ অধিবেশনের সভানেন্ী 
ছিলেন। কংগ্রেসের আধবেশন এঁ সময় বেআইনী 
ঘোষিত হয়েছিল এবং 'তাঁন গ্রেপ্তার হয়ে দুই 
বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন । ম্ান্তলাভের পর কংগ্রেস 
সমাজতন্্ দলে যোগ দেন। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে 
িস্ত থাকার অপরাধে বহুবার 'তাঁন কারাবরণ 
করেন। প্রায় ৩৬ বছর আনন্দবাজার পন্িকার সঙ্গে 
যুস্ত ছিলেন। [১৬] 

হারকুমার চক্রবর্তী (ডিসে. ১৮৮২ -১২.৩. 
১৯৬৩) চাধাড়পোতা- চব্বিশ পরগনা । যোগেন্দ্র- 
কুমার। অল্প বয়সেই 'তাঁন স্বামী বিবেকানন্দ, 
বাঁচ্কমচন্দ্র ও যোগেন্দ্র 'িদ্যাভূষণের লেখা পড়ে 
জোতশীয় , আন্দোলন গঠনের প্রেরণা লাভ করেন। 
নরেন ভট্টাচার্যের মোনবেল্দ্নাথ রার়) সঙ্গো বপ্লবী- 

[ ৫৮৭ ] হরিগোপাল বল 

দের চাংড়পোতা দল গঠন করে পরে ১৯০৬ খুশ, 
অনুশীলন দলে যোগ দেন। ১৯০৭ খু. বাথা 
যতগনের সংস্পর্শে আসেন। পরে চাধাড়পোতায় 
বাঘা যতীনের দঢ় সংগঠন গড়ে ওঠে। পরবতী 
কালে হরিকুমার সরকারণ ভাষ্যে "আত পাঁরাচত ও 
বাংলায় সব থেকে ভয়ঙ্কর গবপ্লব গোস্টশ'র চড়াম্ত 
উচ্চ-পর্যায়ের নেতা হয়ে ওঠেন। ১৯১১ খু, 
গোসাবা অণ্থলে তিনি “%০007505 €0০0-01০18- 
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করেন৷ সরকারশ মতে এটি ছিল 'বপ্লব সংগঠনের 
নরাপদ আবরণ। ১৭.৮.১৯১৫ খুন, কাঁলকাতায় 
হ্যারি আযন্ড সল্স' নামে একাঁট ব্যবসায়-প্রাতিষ্ঠানের 
আবরণে িগ্লবী গুপ্ত ঘাঁটিতে প্রথম গ্রেপ্তার হন। 
বৈশ্লীবক ইতিহাসে এই প্রাতিষ্ঠান আত গুরুত্ব- 
পর্ণ। অর্ডার সাস্লাই ব্যবসায়ের অন্তরালে এই 
প্রাতষ্ঠান বাটাভয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রাখত । প্রথম 

1বধ্বযুদ্ধের সুযোগে জার্মান অস্ত্রের সাহায্য বিপ্লব 
সংগঠন-প্রচেস্টার (বা ইন্দো-জার্মীন ড়ষন্ত্। জন্য 
[তান গ্রেপ্তার হন। ১৯২০ খু, মস্ত পেয়ে দেশ- 
বন্ধু ও সুভাষচন্দ্র ঘনিষ্ঠ সহযোগী হন। ১৯২৪ 
থু. পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে ১ বছর ব্রহ্মদেশের 
মান্দালয় ও ইনাঁসন জেলে আবদ্ধ ছিলেন। এখানে 
ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ খু. তিনি অনশন ধর্মঘট করেন। 
১৯২৮ খুশ, কংগ্রেসের কাঁলকাতা আঁধবেশনে 
একজন কর্মকর্তা ও 'হইীন্ডিপেশ্ডেন্স লাগ অফ 
ইণণ্ডয়া'র বঙ্গীয় প্রাদোশক সম্পাদক এবং ১৯৩০ 
খুখ. বঙ্গণয় প্রার্দোশক কংগ্রেসের সম্পাদক হন। 

১৯৪১ - ৪৮ খ:স. র্যাঁডিক্যাল ডেমোক্রযাটিক পাটির 
বঙ্গণয় প্রাদোশক সম্পাদক ছিলেন। ১৯২৯ খওী. 
যুগান্তর দলের মুখপত্র '্বাধীনতা' এবং ১৯৪২ - 
৪৮ খুখ. র্যাঁডক্যাল পার্টর 'জনতা সাপ্তাহিক 
পাত্রকা সম্পাদনা করেন। ১৯৫০ খা, পশ্চিমবজ্গ' 

দিধান পাঁরষদে 'নর্বাচিত হয়ে আমত্যু তার সদস্য 
গছিলেন। গোঁড়া ও সংস্কৃতজ্ঞ রাহ্গণ পাঁরবারে জন্ম 
গ্রহণ করলেও তান ঈশ্বর বা ধর্মে বিশ্বাস ছিলেন 
না। বিখ্যাত বিপ্লবী ড. যাদৃগোপাল তাঁর সন্বদ্ধে 

বলেন--“একটি বৃহৎ হৃদয়ের আঁদ্বতীয় মানুষ। 
গতান নিজে বড় ছিলেন বলে এ'র কাছে কেউ 
আঅধকাণ্চিংকর ছিলেন না। দুর্ভাগা, দ্ারদ্যু বা 

নিষ্পেষণ হাসিমুখে সহ্য করার তাঁর একটা বিশেষ 

ক্ষমতা 'ছিল'। [১০,১২৪] 
হাঁরগোপাল বল, চেগরা (?- ২২.৪.৯৯৩০)- 

ধোরলা- চটগ্রাম। প্রাণকৃষণ। চট্টগ্রামের অন্যতম বার 
ধবপ্লবশী লোকনাথ বলের অনুজ। হরিগোপাল 
[ি্লবশী দলের কার্মরূপে ১৮.৪.৯৯৩০ খী, চট্ট 
গ্রাম অস্ত্াগার আরুমণের সঙ্চো ফুন্ত ছিলেন। ৪ দিন 



হার ঘোষ 

পর জালালাবাদ পাহাড়ে আত্মগোপনকালে 'ত্রাটশ 
সৈন্য তাঁদের গ্রেপ্তারের চেস্টা করলে তাঁরা সম্মূখ 
যুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্যদের প্যহিদস্ত করেন । এই যুদ্ধে 
তান এবং আরও ৯ জন জাঁবন বিসর্জন দেন। 
মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স অনুমান ১৩ বছর 'ছিল। 
(১০,৪২,৯৬] 

হার ঘোষ, দেওয়ান (:-১৮০৬)। বাংলা ও 
ফারসণ ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। ইংরেজীতেও দখল 
[ছিল। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মুঙ্গের দুর্গের 
দেওয়ান 'ছিলেন। দেওয়ানী থেকে অবসর নিয়ে 
কলিকাতায় বাস করতে থাকেন। বিভিন্ন সৎকার্ষে 
প্রচুর অর্থ দান করতেন। উত্তর কাঁলকাতায় তাঁর 
আবাসে বহু দরিদ্র ছান্র থাকা-খাওয়ার সুযোগ পেত। 
তাছাড়া হার ঘোষের একাঁট সপ্রশস্ত বৈঠকখানা 
ছিল, সেখানে খোশগল্পের আসর বসত । শত শত 
নঙ্কর্মা লোকও সুযোগ বুঝে সেখানে আড্ডা দিত 
এবং আহারাঁদ সেখানেই সমাধা করে যেত। তা 
থেকেই হার ঘোষের গোয়াল'-_এই প্রবাদের উৎপাত্ত। 
কাশনতে তাঁর মৃত্যু হয়। [২৯৩১] 
হিচরণ দাস ১ (:- জুলাই ১৯১৭) সাহালাম- 

পুর--ডায়মণ্ডহারবার। গ্রামে নিঃস্বার্থ-সেবার জনা 
জনীপ্রয় ছিলেন। ভবানীপুর বৈপ্লাবক দলের সঙ্গে 
তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 'ছিল। ১,.৬,১৯১৭ খী. 
তাঁকে গ্রেপ্তার করে রাজশাহশ জেলার বারাইপাড়া 
গ্রামে অন্তরীণ রাখা হয়। সেখানে পাুীলসের 
নর্যাতন, 'চাকৎসার অভাব ও আর্থক অনটনে 
অসহনীয় দুর্দশার মধ্যে তান আত্মহত্যা করেন। 
[১৩৯] 

হরিচরণ দাসও (৩.২.১৯০২- ২৯.৯,১৯৪২) 
কাঁলকাকুণ্ডু-মোদনপুর। দীননাথ। “ভারত-ছাড়' 
আন্দোলনে মাহযাদল পুীলস স্টেশন আক্রমণে অংশ- 
গ্রহণ করেন। পুলসের গালতে মারা যান। [৪২] 

হারচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১ (২৩.৬.১৮৬৭ - 
১৯৫৯) রামনারায়ণপুর- চন্বিশ পরগনা । 'নবারণ- 
চন্দ্র। শাল্তানকেতনের অধ্যাপক ও বং্গণয় শব্দ- 
কোষ' আভধানের সঙ্কলক । মাতুলালয়ে জল্ম। চার 

হয়। 'বাভল্ল স্কুলে পড়াশুনা করে কাঁলকাতা 
মেক্রোপলিটান কলেজে ভার্ত হন। 'ব.এ. তৃতীয় 
বর্ষে স্টুডেন্টস ফান্ডের টাকা বন্ধ হওয়ায় 'তান 
আর পড়াশুনা করতে পারেন 'নন। কিছুকাল দেশের 
স্কুলে শিক্ষকতা করার পর নাড়াজোলের কুমার 
দেবেল্দ্ুলাল খানের গৃহশিক্ষক হন এবং কাঁলকাতা 
টাউন স্কুল প্রাতাষ্ঠত হলে সেখানে প্রধান পাঁশ্ডিত- 
রূপে যোগদান করেন। পরে অগ্রুজের চেষ্টায় রবীন্দ্র- 
মাথের জামবাদির পাঁতশর কাছারিতে সুপারিন্টেন্ত 

[ ৫৮৮ ] হারদম্াল চক্রবত, 

ডেন্টের কাজে যোগ দেন। রবীন্দ্রনাথ জাঁমদা: 
পাঁরদর্শনে এসে এই কর্মচারীর সংস্কৃত জ্ঞানে, 
পরিচয় পেয়ে তাঁকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন 
(১৩০৮)। তখন থেকে তান সেখানকার ব্রহ্ষচর্যা- 
শ্রমে সংস্কৃতের অধ্যাপকরূণপে আতবাঁহত করে 
১৯৩২ খড়. অবসর নেন। অধ্যাপনাকালেই 'তাঁন 
কাঁবর আভিপ্রায় অনুসারে ১৩১২ ব. 'বগগীয় 
শব্দকোষ সঞ্কলন শুরু করেন। ১৩৫৬২ ব. এই 
কাজ সমাপ্ত হয়। একক প্রচেষ্টায় এই বিরাট গ্রন্থ 
সঙ্কলন ও সম্পাদন তাঁর অসাধারণ ধৈর্য, নিষ্ঠা 
ও পারশ্রমের পাঁরচায়ক। অনেক আর্থিক অস্বাবধার 
মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত এই বিরাট গ্রল্থ 
১৯৪৫ খ. বিশ্বভারতী কর্তৃক & খণ্ডে প্রকাশিত 
হয়। তিনি কাঁলকাতা 'বিশবাবদ্যালয়ের সরোজনণ 
বসু স্বর্ণপদক ও 'শাশিরকুমার স্মৃতি পৃরস্কার- 
প্রাপ্ত 'ছিলেন। 'ব*বভারতাঁ তাঁকে ডিলিট, এবং 
১৯৫৭ খুনী, “দোশকোন্তম” উপাঁধ দ্বারা সম্মানত 
করে। তান ম্যাথ আননল্ডের 'শোরাব রোস্তম' 
এবং 'বাঁশম্ঠ বিশ্বামন্র', 'কবিকথা মঞ্জুষা' প্রভৃতি 
গ্রন্থ আমন্রাক্ষর ছন্দে অনুবাদ করোছিলেন। তাঁর 
রাঁচত উল্লেখযোগ্য ছান্রপাঠ্য গ্রল্থ : "সংস্কৃত প্রবেশ”, 
“পাল প্রবেশ', ব্যাকরণ কোমদদণী', 47455 01 
১7510101712151961017 2100 (00101005111017, 

তাছাড়া 'কাঁবর কথা”, 'রবীন্দ্রনাথের কথা' প্রভতি। 
1৩,৯১৬ ,৩৩] 

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যাম্স২ (১৮৮৬ 2- ২,১৯১. 
১৯৭০) বন্দাবলা--যশোহর। স্বদেশী আন্দোলনের 
সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। বিখ্যাত বন্দাঁবলা 
সত্যাগ্রহে তিনি অগ্রণ ভূমিকা নেন। কিংসফোর্ড 
হত্যার উদ্দেশ্যে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম মজঃফরপুর 
গেলে তাঁর সঙ্গে পাঁরিচিত হন। চিকিংসকরুপেও 
যথেষ্ট খ্যাতিমান ছিলেন। কয়েকাঁট আযাণ্ট-সেপ্্টক 
এবং আ্যান্টি-ভাইরাস ওঁষধ প্রস্তুত করোছলেন। 
১৯৫৬ খী. তিনি যশোহরের গ্রামে দুই-মাথাযুুক্ত 
একটি শিশু প্রসব করান। এটি এখনও রাজশাহশ 
মেডিক্যাল কলেজে রাক্ষিত আছে। [১৬] 
হরিচরণ বেরা (?- আগস্ট ১৯৪২) বেনাউদা-_ 

মোঁদনীপুর॥ “ভারত-ছাড়” আব্দোলনের সময় 
ভগবানপুর পুঁলস স্টেশন আক্রমণ কালে পালসের 
গুলিতে মৃত্যু হয়। [৪২] 

হারদত্ত, কানা। বাঙলার একজন প্রাচীন কঁবি। 
বিজয় গুস্তের 'মনসামঞ্গল'-এ লিখিত আছে যে, 
[তাঁনই প্রথম ্মনসার গশত'-এর বরচাঁয়ভা। খশষ্টীয় 
১৩শ শতাব্দীর লোক বলে অনুমিত হয়। [২2 

হারিদয়াজ্ চকুৰতশ €১৫.২.১৯০২ - ১৯৩৬) 
মশুরা-ফাঁরদপৃর। বিশ্বস্ভর । ১৯৩০ খপ. লবণ 
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সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করেন। 'হিজলশ ও বকা ক্যাম্প 
জেলে বন্দী 'ছিলেন। অন্তরশণ থাকা কালে মারা 
ফান। 1৪২] 

হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় ১৮৮৭ - ১৯৪৯) সেওড়া- 
ফাঁল- হুগলী । পেশায় চাকৎসক হলেও সাহিত্য 
চর্চায় অনুরাগণ ছলেন। িছাদন '“বন্দনা' এবং 
'এীতিহাঁসক চিন্র” নামে মাঁসক পান্রকা সম্পাদনা 
করেন। তাছাড়া বৈদ্যবাটশীতে যুবক সামাত প্রতিষ্ঠা 
করে তান নানাভাবে এঁ অণুলের উন্বাতাবধান 
করেছেন। 16] 

হারদাসপ গোস্বামণী। '্শ্রীগোরাঙ্গ-বিষ্যাপ্রয়া, 
নামক মাসিক পান্রকার সম্পাদক ও '্রীগৌরাজা 
মহাভারত" এবং শ্রীবিষ্হীপ্রয়া” প্রভাতি নাটকের 
রচায়তা। তি 'দিবজ বলরাম দাস ঠাকুরের বংশ- 
ধর। [২৬] 

হরিদাস ঘোষ (১৮৯২- ২৮.১১.১৯৭১) 
আমলাজোড়া-বর্ধমান। হিতলাল। মেদ্রোপালটান 
কলেজ থেকে 'ব,.এস-স. পাশ করে বৈজ্ঞাঁনক যল্দ- 
পাতর ব্যবসায় শুরু করেন। ১৯২০ খু, চত্ত- 
রঞ্জনের প্রোচেঞ্জার দলে যোগ দেন। ১৯২১৯ খু, 
স্বদেশ আন্দোলনে যুস্ত হয়ে কারাবরণ করেন। 
১৯২৪ খুশি. স্বরাজ্য দল গঠিত হলে তাতে যোগ 
দেন। সুভাষচন্দ্রের ফরোয়ার্ড ব্রক প্রতিষ্ঠার পূর্ব 
পর্যন্ত কংগ্রেসের সঙ্গেই ছিলেন। ১৯৪০ খন, 
ফরোয়ার্ড কে যোগ দেন। ১৯৪২ খন, 'ভারত- 
ছাড়” আন্দোলনে যোগ দিয়ে ৫ বছর আটক আইনে 
বন্দী থাকেন। সমাজতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী 
ছিলেন। সাধারণভাবে মাক্সের মতবাদ শ্বাস কর- 
তেন। বিভিন্ন পাশ্রকায় তার রাজনোতিক প্রবন্ধাঁদ 
প্রকাশিত হত। আধ্যাত্মকতায় ও পারলো কিক 'ক্লিয়া- 
কর্মে তরি 'ব*বাস ছিল না। [১৬,১৪৬] 

হারদাস ঠাকুর১ (১৬শ শতাব্দী)! শ্রীগোৌরাঙ্গ 
মহাপ্রভুর একজন প্রধান পার্ষদ। মহাপ্রভুর অনুচর 
ও সহচরদের মধ্যে কাতিপয় হারদাসের নাম পাওয়া 
যায়। বড় এবং ছোট হারদাস দু'জনেই কার্তনীয়া 
ছিলেন। তার মধ্যে ছোট হরিদাস বিখ্যাত। ছোট 
হাঁরদাস নশলাচলে শ্রীগৌরাশ্গোর কাছে থেকে তাঁকে 
কার্তন শোনাতেন। [২,২৫,২৬,২৭] 

ছারদাস ঠাক্র ২। কাণ্ঞনগাঁড়য়া গ্রামানবাসী 
হরিদাস পদ্বজ হরিদাস" নামে খ্যাত। তিনি ফ্ীলয়ার 
মুখ্খাট, নৃসিংহের সন্তান ও গৃহস্থ বৈধব ছিলেন । 

মহাপ্রভুর অশ্রকটের পর তিনি দেহত্যাগ করেন। 

পুরশতে মহাপ্রভুকে কীর্তন শোনাতেন। [২,২৬, 
২৬,২৭] 

হঁরিদাগ ঠাকুর ৩ । ত্রক্ম হরিদাস নামে আখ্যাত 
এবং গৌরাঙ্গ মহাশ্রভুর আতি প্রিয্লতম সহচর। তান 

[ &৮৯ ] হাঁরদাস [সিম্ধান্তবাগণশ 

হরিনাম যজ্ঞের প্রধানতম খাত্ক ও আদর্শ ভঙ্ত 
ছিলেন। যশোহরের বুয়ণ গ্রামে তাঁর জল্ম। কেউ 
বলেন, তিনি মুসলমান কুলে জন্মেছিলেন । আবার 
কারও মতে তিনি হন্দদকুলে জন্মগ্রহণ করেন, কি্তু 
মমসলমান কর্তৃক প্রাতিপাঁলত হন। তান 'যবন 
হরিদাস' নামে সংপ্রাসদ্ধ। হারনামানুরন্ত ছিলেন 
বলেই সম্ভবত হাঁরদাস নাম-প্রাপত হন। (২, 
২৫১২৬,২৭] 

হরিদাস দে (১৯০২- ২৪.৫.১৯৭৩) শাক্তিপূব 
_নদীয়া। ১৯৯২১ খন, অসহযোগ আন্দোলনে, 
১৯৩২ খী. আইন অমান্য আন্দোলনে এবং ১৯৪২ 
খু, “ভারত-ছাড়' আন্দোলনে তাঁর সাক্রয় ভূমিকা 
ছিল। ফলে কয়েকবার কারারুদ্ধ থাকেন। স্বাধণনতার 
পর তান শান্তিপুর কেন্দ্র থেকে দুইবার এম.এল.এ. 
ধনর্বাচিত হন। শান্তিপূর পৌরসভার ভাইস- 
চৈয়ারম্যান ছিলেন। [১৬] 

হরিদাস ন্যায়ালজ্কার ভষ্ট্রচার্য। রঘুনাথ [শিরো- 
মাঁণর 'অনুমানদশীধাতির টকাকারদের মধ্যে হরি- 
দাসই সম্ভবত প্রথম । তাঁর টকার রচনাকাল অনুমান 
১৫২৫ খবন্টাব্দেরও পূর্বে । প্রবাদ অনুসারে তিনি 
বাসুদেব সার্বভৌমের ছাত্র ছিলেন। কুসুমাজালর 
কাঁরকাংশের টীকাকাররূপেই তাঁর খ্যাত পক্ষধর 
[মশ্রের তিন খন্ড 'আলোকে'র ওপর তাঁর রাঁচিত 
টকা পাওয়া যায়। তাঁর রাঁচত অপর পঠীথর নাম 
'শব্দমাণিপ্রকাশ'। 1৯০] 

হারদাস বাগচশ (১৮৮৮ -১৯৬৮)। খ্যাতনামা 
গাণিতভ্ভ্। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র হরিদাস 
'প.আর.এস., 'প-এইচড. প্রভাতি ডিগ্রী এবং 
এফ.এন.এস-সি. উপাঁধ লাভ করেন। “কোর্স 
অফ 'জওমেট্রিক্যাল আযনালাসিস” নামে তাঁর রাঁচিত 
সাবিখ্যাত গ্রল্থ পাঁথবীর শ্রেষ্ঠ গাঁণত-বিজ্ঞানীদের 
নিকট আতিশয় সমাদর লাভ করে। ইউরোপ, 
আমোঁরকা প্রভাতি বিভিন্ন দেশের প্রাসদ্ধ পাঁরকায় 
গাঁণত-বিষয়ে তাঁর উচ্চাঙ্া গবেধণামূলক প্রবন্ধাদি 
সমাদরে প্রকাণশত হত। ১৯৫৪ খ্য, গাঁণত-বষয়ে 
একটি প্রবন্ধের জন্য 'তাঁন উত্তরপ্রদেশের 'শিক্ষা- 
মন্ত্র সূবর্ণপদক লাভ করেন। 'তাঁন ক্যালকাটা 
ম্যাথেম্যাটিক্যাল সোসাইটির প্রাতিষ্ঠাতা-সদস্য ও পরে 
এঁ প্রাতিম্ঠানের সভাপতি হন। অধ্যাপক-জাঁবনের 
শৈষ তন বংসর তিনি গাঁণতের হার্ডঞজ অধ্যাপকের 
পদে আধহ্ঠিত ছিলেন। [৩] 

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগশশ, মহামছোপাধ্যায্স (২২. 
১০.১৮৭৬ - ২৬.১২.৯৯৬১৯) উমাঁশয়া--ফরিদ- 
পূর। গঞ্গাধর বিদ্যালগ্কার। বিখ্যাত পাণ্ডিত বংশে 
জল্ম। ১১ বছর বয়সে পিতামহ কাশশচন্দ্র বাটস্পাতির 
দনকট কলাপ ও ব্যাকরণাদি অধায়ন করেন। ৯৫৬ 
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বছর বয়সে বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম হন এবং 'শব্দা- 
চার্য' উপাঁধ লাভ করেন। অনর্গল সংস্কৃতে কাঁবতা 
€ গদ্য আবৃত্তি করতে পারতেন। ন্যায়শাস্তও 
অধ্যয়ন করেন। ২২ বছর বয়সে কাঁলকাতায় জীবানন্দ 
[বদ্যাসাগরের নিকট কাব্য, ফাঁরদপুরে আনন্দচন্দ্ু 
€বদ্যারযের নিকট স্মতিশাস্ত, পিতার নিকট জ্যোতিষ 
ও পুরাণ এবং নিজে দর্শনাদ অধ্যয়ন করেন। 
সব কট উপাধি পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ঢাকা 
সারস্বত সমাজের 'সাংখ্যরক্ক', "পুরাণশাস্ত্ট ও 
ণসদ্ধান্তবাগশশ” উপাধি পান। এইভাবে শিক্ষা শেষ 
করে স্বাধীন ত্রিপুরার রাজপাঁণ্ডিত ও কোটাল- 
পাড়ার আর্য বিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে কর্মজীবন 
শুরু করেন। ক্রমে অর্থোপার্জনের চেষ্টায় কাঁল- 
কাতায় এসে নম্টকোম্ঠণ-উদ্ধার ও হস্তরেখা বিচারে 
ব্রতী হন। এখান থেকে পারিচয়সূত্রে মালদহ জেলার 
দুইটি রাজবাঁড়র দবারপাণ্ডিত ও নকীপুরে টোলের 
অধ্যাপক পদ পান। এভাবে অর্থসমস্যার সমাধান 

হওয়ায় গ্রল্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। মালদহে 
'েকে কাঁলিকাতায় বই ছাপাবার অস্বাবধা হেতু নিজ 
বাঁড়তেই ছাপাখানা প্রাতজ্ঠা করেন। নকীপুরের 
জামদার হারচরণ চোৌধুরশর মৃত্যুর পর কাঁলকাতায় 
'এসে আষাঢ় ১৯৩৩৬ ব. 'মহাভারতে'র একটি নূতন 
সানুবাদ সংস্করণ রচনায় ব্রতী হন। জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭ 
ব. রচনা শেষ হয়। অধ্যায় ও শ্লোক-সংখ্যার মিল 
রেখে প্রত্যেক শ্লোকের টীকা, বঙ্গানবাদ ও 
পাঠান্তর-সান্মবেশে একক প্রচেষ্টায় তান এই গ্রল্থ 
৯১৫৯ট খণ্ডে সমাপ্ত করেছেন। মহাভারত ছাড়া 
'রুক্মিণশহরণ মহাকাব্য, “বঙ্গীয় প্রতাপ”, পমবার 
প্রতাপ", শবরাজ সরোজন?”, 'জানকণীবিক্রম' ইত্যাঁদ 
বহু নাটক প্রণয়ন করেন। কয়েকটি নাটক সাধারণ 
রঙ্গমণ্ডে আভনীত হয়েছে । ৭টি পরক্ষালব্ধ উপাধ 
তাঁর ছিল। কাশীর ভারতধর্ম মহামণ্ডল কর্তৃক 

মহোপাধ্যায়, ভারতীয় পাঁণ্ডিতমণ্ডল কর্তৃক 'মহা- 
কাব এবং শান্তপুর পুরাণপাঁরষদ কর্তৃক 
“ভারতাচার্য উপাধ-ভূষিত হন। মহাভারতের চারল্ল 
ও ঘটনার কালানর্ণয় জ্যোতিষ বিচারের হ্বারা 
শনর্পণের চেষ্টায় কিৎ বিভ্রাঞষ্তির সৃম্টি করেন। 
তাঁর সর্বসমেত মাদ্ুত (মহাভারত ছাড়া) মূলগ্রন্থ 
৮টি এবং টশকাগ্্ন্থ ১৪টি। ১৯৬০ খুশী, প্পহ্ম- 
ভূষণ” উপাধি পান। [৩,৭,২৫,২৬,৩৩,১৩০, 
১৪৬,১৪৯] | 

হারদাপ হাজগগার (১৮৬৪ - ১৯৩৫) কালীঘাট 
--কাঁলকাতা । রামচদ্দ্নু। কাঁলকাতা মোঁডক্যাল কলেজ 
থেকে ভান্বারশ পরীক্ষা পাশ করে চিকিৎসা-ব্যবসায় 
আরম্ভ করেন । ডা. কার্তকচন্দ্র বসু ও ভা. গারশ 

[৬৯০ ] হারন।থ 

ঘোষ তাঁর সতীর্থ ছিলেন। ব্রক্গবান্ধব উপাধ)7, 
বাঁপনচন্দ্র পাল ও অরাবন্দের সষ্গে তাঁর ঘাঁনম্.. 
ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সাক্রয়ভাবে য... 
ছিলেন । তান দেশাত্মবোধক বহু সঙ্গীতের রচায়তা 
কিছুকাল 'তাঁন দেশবন্ধু 'চন্তরঞ্জন-প্রাতাম্ঠত 
'নারায়ণ' পান্রকার সম্পাদনা করোছলেন। তাঁর রাঁচিত 
পুস্তক : কর্মের পথে”, "গোবর গণেশের গবেষণা”, 
ধক্কে*বরের বেয়াকুবি” 'মদনাঁপিয়াদা' এবং ন্যাশনাল 
লাইফ অফ নন-কোঅপারেশন, । [১৫৬] 

হারনাথ তকশসম্ধান্ত (১৮২৯?-১৮৮৯) 
নবদ্বীপ । গোলোকনাথ ন্যায়রত্র। তান 'পতার কাছে 
অধ্যয়ন করলেও পিতার মত 'বিচারপটু ছিলেন না। 
তবে অধ্যাপক 'হসাবে খ্যাঁতমান ছিলেন এবং সম- 
কালীন নৈয়ায়কদের মধ্যে তাঁর ছান্রসংখ্যাও বেশ 
ছিল । তান মূলাজোড়ের বিখ্যাত সংস্কৃত 'বিদ্যালয়ে 
১২৭৯-৯১ ব. ন্যায়ের অধ্যাপক থাকা কালে এ 
বিদ্যালয়ের নামযশ সবন্র প্রচারত হয়। গ্রন্থকার 
হাঁরনাথ সম্ভবত গৌড়ীয় নব্যন্যায় সম্প্রদায়ের 
নর্বাণোল্মুখ উজ্জবলতার শেষ স্ফুর্ত। [৯০] 

হারনাথ দে (১২.৮.১৮৭৭ - ৩০.৮,১৯১১) 
আঁড়য়াদহ-চাঁব্বশ পরগনা । ভূতনাথ। বহ-ভাষা- 
বিদ সুপাণ্ডত এবং ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম 
আই.ই.এস.। ১৮৯২ খুখ, সেন্ট জোভয়ার্স কলেজ 
থেকে এন্ট্রা্স, ১৮৯৪ খহী, ইংরেজী ও ল্যাটন 
ভাষায় সর্বোচ্চ নম্বর এবং ডাফ্বৃন্তি নিয়ে এফ.এ., 
১৮৯৬ খুশী. ইংরেজী ও ল্যাটিন ?নয়ে প্রথম শ্রেণীতে 
1ব.এ. এবং এম.এ. পরীক্ষায় ল্যাঁটন ভাষায় প্রথম 
শ্রেণীতে প্রথম হয়ে সর্বোচ্চ স্থান আঁধকার করেন। 
১৮৯৭ খু, সরকারী বাঁত্ত নিয়ে বিলাত যান। 
এখানে কোশ্রিজে অধ্যয়ন শুরু করেন। প্রথমবার 
আই.স.এস. পরাক্ষায় পাশ না করলেও এঁ সময়েই 
গ্রঁক-এ প্রথম হন। দ্বিতীয়বারে পাশ করে ০০1০- 
12191 67৬০০ পেয়ে সিংহলের জয়েন্ট ম্যাঁজস্ট্রেট 
হন এবং (01555198121105-4 প্রথম শ্রেণণ পান। 

আরবী ও 'হব্রু ভাষার সর্বোচ্চ পরাঁক্ষায় প্রথম 
হন। পঠদ্দশাতেই তিনি গ্রীক, ল্যাটিন, ইংরেজ 
ও বাংলা ভাষায় কবিতা রচনা করতে পারতেন। 

ল্যান্ড, স্পেন, পর্তুগাল, ইটালি প্রভাতি দেশ ভ্রমণ 
করে উন্ত 'বাভন্ন দেশের ভাষাগ্াঁলর সবোঁচ্চ পরাক্ষা 
পাশ করেন। সংস্কৃত ভাষাতেও ন্যৎপান্ত 'ছল। 
দতাঁন সর্বসমেত ১৪ট ভাষায় এম.এ. 'ছিলেন। 
এদেশীয়দের মধ্যে তানই সর্বপ্রথম ভারতীয় শিক্ষা- 
ধবভাগে (17191 5600০90102 961৮1০০) প্রবেশ- 

লাভ করেন এবং মানত ২২ বছর বয়সে ঢাকা 
সরকার কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক নিষুষ্ত হন। 



হারনারায়ণ শখোপাধ্যায় 

একায় অধ্যাপনার পর প্রোসডেন্সী কলেজে ?িছু- 
“দন অধ্যাপনা করেন। তারপর হুগলশ কলেজের 
অধ্যক্ষ এবং শেষে ১৯০৭ খু. ইম্পারয়াল লাই- 
রেরীর সর্বপ্রথম বাঙালী গ্রন্থাগারক িযুস্ত হয়ে 
২০.১,১৯১৯১ খ্যা. পর্যন্ত কাজ করেন। গ্রল্থাগাঁরক 
থাকা কালে তানি বৌদ্ধদর্শন সম্পাদনা করেন 
এবং এশিয়াটিক সোসাইটির নানা গ্রন্থ রচনার ভার 
নেন। চশনা ভাষা থেকে নাগাজনুনের “মধ্যামকাদর্শন', 
তিব্বত ভাষায় রাঁচত ডুয়াঙের লাঁজক, কৃষ্কান্তের 
উইল ফেরাসীতে) এবং আরও অন্যান্য বহ: গ্রল্থ 
ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। মৃত্যুর কিছাদন আগে 
আরবাঁ ভাষার ব্যাকরণ, 'তিক্বতী ও ফারসী ভাষায় 
অভিধান এবং 'তিনাঁট ভাষায় উপানষদ অনুবাদ 
করেছিলেন। বৌদ্ধদর্শনের আদ ইতিহাসের অন্য- 
তম প্রামাণক নিদর্শন হিসাবে তান পনর্বাণ- 
ব্যাখ্যানশাস্ত্রম” ও 'লিঙ্কাবতরসত্র” সম্পাদনা করেন। 
'তাঁন ভারতবর্ষে ভাষাতত্ত্ব শিক্ষা বিজ্ঞানের প্রথম 
পাঁথকৃৎ। ইউরোপের ২০টি এবং ভারতবর্ষের ১৪টি 
ভাষায় সুপাঁণ্ডত ছিলেন । ইংরেজ সাহত্যে বিশেষ 
পারদর্শতার জন্য স্কশট পুরস্কার পান। তাঁর 
প্রাপ্ত বান্তর পারমাণ ছিল প্রায় ১ লক্ষ টাকা। 
4095/5115 1105 01 0 911501” ও অন্যান্য কয়েকাঁট 

গ্রন্থের নোট প্রস্তুতকর্তা । কুখ্যাত লর্ড কার্জন ভারতে 
নাক মানত আড়াই জন-_-অর্থৎ দুই জন পূর্ণ ও 
একজন অর্ধ-মানুষ দেখেন। হারনাথ দে এই দুই 
জনের একজন। শুধু পাঁপ্ডিত্যে নয়, বিনয় ও 
শনঃস্বার্থ দান-কার্যেও তান অতুলনীয় 'ছলেন। 
[৩.৭,১৭,২৬,২৬] 

পণ মখোপাধ্যায় (১৮৬১ - ১৯৪৫)। 
কাশশর প্রখ্যাত ধ্রুপদ শিজ্পী। রসুল বকৃস্ ঘরানার 
ধুপদ-গুণন রামদাস গোস্বামীর শিষ্য। শুধু সুকণ্ঠ 
ধরপদ গায়ক ছিলেন না, সঙ্গীতের তত্ব বিষয়েও 
প্রাজ্ষ ছিলেন। তিনি রসুল বকৃসের ঘরের ধ্রুপদ- 
সম্পদ স্বরলিপি সহযোগে কয়েকাট গ্রন্থে প্রকাশ 
করেন। প্প্রাণন প্রুপদ স্বরালাঁপ” 0৪ খন্ড), 
“সঙ্গীতে পাঁরবর্তন', 'সঙ্গশতে গুরুপ্রসাদ' প্রভাতি 
তাঁর রাঁচত 'বশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রদ্থ। [৩,৫২] 

হাঁরপদ চট্টোপাধ্যায় ১ (১৮৭১ -?) কল্যাণপুর 
হাওড়া । প্রেমচাদি। যারায় ীতহাসিক নাটক ও 
যাল্লাব্যালে রচনার পাঁথকৎ। সুরকার ভূতনাথ দাসের 
সহায়তায় তান যাত্রায় বিশেষ ঢঙের সূরেরও 
প্রবর্তন করেন। কাঁলকাতা ও হুগলণ নর্মাল স্কুলে 
বকছাদিন অধ্যয়নের পর সংস্কৃত কলেজে শিক্ষালাভ 
করেন। ১৪ বছর বয়সে "লবণসংহার” নাটক রচনা 
করেন। তাঁর রচিত "জয়দেব নাটক বহুদিন বগ্গ 
রঙ্গামন্টে আভনশত হয়েছে। তান কাঁলকাতায় 

[ &৯১ ] হারিপদ [শিকদার 

শাস্ম-প্রকাশ-কার্ধালয়' নামে প্স্তকাশার স্থাপন 
করেন। তাঁর রাঁচত অন্যান্য নাটক : 'পাঁদ্মিনণ।, 
'জয়মত', 'রামানর্বাসন', “্ষণাদেবশ' প্রভ়ীত। 
[২৫,২৬,১৪৯] 

হারপদ চষ্ট্রোপাধ্যায় ১ (১৮৯৭ - ১১,১১৯, 
১৯৬৭) কৃষ্ণনগর- নদীয়া । বসম্ত। কাঁলকাতা 
[বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়ন শাস্দে প্রথম শ্রেণশতে 
এম.এস-স. পাশ করেন। মহাত্মা গাল্ধণ প্রবার্তত 
অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হন। 
পরবর্তী কালে আইন অমান্য আন্দোলন ও 'ভারত- 
ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কয়েকবার কারা- 
বরণ করেন। কুমিল্লায় 'অভয় আশ্রম' প্রাতিষ্ঠায় 
তান অন্যতম উদ্যোন্তা ও 'নম্ঠাবান কর্ণ ছিলেন। 
১৯৩৭ খু, থেকে ১৯৫১ খড়. পর্যন্ত তান 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা (পরে পাশ্চমবষ্গ 'বধান 
সভা)-র কংগ্রেস দলভুন্ত সদস্য ছিলেন। ১৯৫২ 
খু. নির্বাচনে তিনি বিরোধী দলের পক্ষ থেকে 
বিধানসভার সদস্য এবং ১৯৬২ ও ১৯৬৭ খখ. 

নির্দলীয় সদসারূপে কৃফনগর কেন্দ্র থেকে লোক- 
সভায় 'নর্বাচিত হন। আঁভজ্ঞ পার্লামেন্টারয়ানং 
ও সবন্তা 'হসাবে খ্যাতিমান ছিলেন। তাঁর জীব- 
দ্দশায় একমান্র প্র আভাজৎ ১৯৬৫ খুধ. পাক- 
ভারত যুদ্ধকালে সামারক বাহনীর আঁফসাররূপে 
কাশ্মীরে বিমানষুদ্ধে নিহত হন। [১৬,৯৪৯] 

হারপদ মহাজন (:-১৯৪২)। 'বগ্লবশী নেতা 
সূর্য সেনের সহকর্মীদের অন্যতম । ১৮.৪-১৯৩০ 
খুশি. চট্টগ্রাম অস্প্রাগার আক্রমণের পর ৮ মাস আত্ম- 
গোপন করেন। হাঁটাপথে আকিয়াব হয়ে বহ্ধদেশে 
উপাস্থিত হন। বহু দুঃখকস্ট পেয়ে তান মারা 
যান। [৪৩] 

হাঁরপদ মাইতি (2- ১৯৪২) পর্বগুড়গ্রাম- 
মোঁদনীপুর। “ভারত-ছাড়' আন্দোলনে ভগবানপদর 
পৃলিস স্টেশন আক্রমণকালে পীলসের গাঁলতে 
মারা যান। 1৪২] 

হারপদ রায় (১৮৯৬ - ১৯৭৯)। অসহযোগ 
আন্দোলনের সময্ন গুরু অবনপন্দ্রনাথের পরামর্শে 
তান স্নাতকোত্তর পাঠ ছেড়ে নন্দলাল বসু ও 
আসত হালদারের ছাত্ররুণপে কলাভবনে প্রবেশ করেন। 
বহু বছর তান বিশ্বভারতশীর 'শিক্ষক ও রবীন্দ্ু- 
নাথের সাঁচব ছিলেন । ব্যক্গাচিত্রিকর ও কমার্শিয়াল 
শাল্পরূপে তাঁর অসাধারণ খ্যাতি ছিল। [৯৬] 

হরিপদ শিকদার (১৯১৬ -৩,১৯-৯৯৪ ২) 
মাদারপূর- ফারদপুর। গৃপ্ত-বিশ্লবী দলের কার্ম- 
রূপে ১৯৩৪ খে, থেকে & বছর কারাদণ্ড ভোগ 
করেন। ১৯৩৯ খপ. ম্ান্তর পর কাঁমতীনস্ট কমশি 
[হিসাবে কক আন্দোলনে যোগ দেন। [৭৬7 



হারপ্রা তাকেদা 

হারপ্রভা তাকেদা। এই বাঙালী মাহলা ১৯০৭ 
খপ, একজন জাপানীকে বিবাহ করে জাপানে যান 
এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। তাঁর রাচত 
'জাপান যাত্রীর 'চিতি' কালকাতার একটি সামায়ক- 
পন্রে প্রকাশিত হয়। সম্ভবত 'তানিই প্রথম জাপানে 
বসবাসকারী বাঙালশ মহিলা । [১৭] 

হারপ্রসাদ তর্কপণ্জানন (2- ১৮৪০) হারনাভি 
_ চাব্বশ পরগনা । রামনারায়ণ তরকরত্বের জ্ঞাতি 
হারপ্রসাদ ২২.১.১৮২৫ খী, সংস্কৃত কলেজে 
মুগ্ধবোধের ২য় শ্রেণীর অধ্যাপক নিষুস্ত হন। 
হাঁতিবাগানে তাঁর চতুষ্পাঠী 'ছিল। [৬৪] 

হার বৈধণব। প্রকৃত নাম হরিদাস দাস। বেঙ্গল 
গথয়েটারের 'বখ্যাত আভিনেতা। ১৮৭৩ খশী, থেকে 
১৮৯৫ খুশী. পর্য্ত আভনয়-জীবনে ওসমান, 
আলেকজান্ডার, লক্ষণ, সৌলম, অমরনাথ প্রভাতি 
চারত্রে সৃখ্যাতির সঙ্গে আঁভনয় করেন। [৬৯] 

হরি মিশ্র (১৫শ শতাব্দ)। রাট়ীয় ব্রা্মণদের 
বিশিষ্ট প্রাচীন কুলাচার্য। এ সময় মহারাজ দনুজ- 
মর্দনের সভায় রাদ্রীয় ব্রাহ্মণদের যের্প কুলাবাঁধ 
প্রচলিত 'ছিল, হার 'মশ্র তা সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থে 
গলাপবদ্ধ করে 'ীগয়েছেন। এই গ্রন্থ 'হরামশ্রের 
কারকা' নামে প্রাসদ্ধ। [২] 

হারমোহন প্রাঙ্মাণক (১৮২৬ - ১৮৭৩) শান্তি- 
পুর- নদীয়া । রাধামাধব। খ্যাত "সংস্কৃত কোকিল- 
দূত কাব্য রচায়তা। ইংরেজী, সংস্কৃত ও ফারসণ 
ভাষায় ব্যুৎপন্ন 'ছিলেন। তাছাড়া 'নজ চেষ্টায় ব্যাক- 
রণ, আভধান ও প্রার্থামক পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য 
নিয়ে তান ইউরোপশয় ও ভারতশয় 'বাভল্ল ভাষায় 
এবং কয়েকটি প্রাচীন ভাষায়ও ব্যৎপাঁন্ত অর্জন 
করেছিলেন। ১৮৬৩ খু. তাঁর "সংস্কৃত কোকিল- 
দৃত কাব্য' প্রকাশিত হয়। এর আগেই আধধর্মের 
শ্রেষ্ঠতা প্রাতপল্ন করে 'আ্যান আযড্রেস টু ইয়ং 
বেষ্গল' নামে ইংরেজশ প্রবন্ধ রচনা করোছলেন। 
এছাড়া 'ভারতবর্শীয় কাঁবাদগের সময় নিরূপণ' ও 
“কমলা করুণা 'বলাস' (নাটক) তাঁর রাঁচত উল্লেখ- 
যোগ্য গ্রল্থ। [১৮] 

হারমোছন ভষ্টাচার্য (১৮৮০ - ২৩.১১.১৯৬৭) 
বোড়াল_চাঁষ্বশ পরগনা । কালীপ্রসন্ন । বিশিষ্ট 
শিক্ষাবদ-। সংস্কৃত কলোজয়েট স্কুলের ছান্র থাকা 
কালে তান প্রথম বভাগে কাব্যতীর্৫ পরীক্ষা এবং 
১৯০৯ খুশি, এন্ট্রাল্স পাশ করেন। সংস্কতে প্রথম 
হয়ে প্রোসডেম্পী কলেজ থেকে আই.এ. এবং দর্শন- 
শাস্মে অনার্স 'নয়ে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি.এ. 
পরণক্ষায় উত্তীর্ণ হন (১১৯১৩) ১৯১৯৬ খ্ী. 

আশুতোষ মৃখার্জ প্রাতিষ্ঠিত সাউথ সবার্বন 
কলেজে বেতরমান আশুতোষ কলেজ) 'তাঁন প্রথম 

[ &৯২ ] হারমোহন সেন 

থেকে দর্শনের অধ্যাপক হিস্মকে দীর্ঘকাল কর্মক 5 
থাকেন। ১৯৫৪ খটী. অধ্যক্ষ হিসাবে সেখান থেকে 
অবসর নেন। কর্মরত অবস্থায় ১৯১৯ খু, তিল 
অত্যন্ত কৃতত্বের সঙ্গে সংস্কৃতে এম.এ. পাশ 
করেন। ১৯৫২ খুব. কাঁলকাতা িশ*বাঁবদ্যালয় তাঁকে 
ক্ষাদরাম বসু মেমোরিয়াল লেকচারার" 'নষ্স্ত 
করে। ১৯৫৯ - ৬০ খু, তিনি 'দাক্ষণেশবর উই- 
মেনস কলেজ'-এর অধ্যক্ষ ছিলেন। “ইন্ডিয়ান 
ফিলোজাফক্যাল কংগ্রেস'এর প্রাতিষ্ঠাতা-সদস্য 
০১৯২৫) 'হিসাবে তান হায়দ্রাবাদে অন্াচ্ঠিত 
আঁধবেশনে 'বভাগীয়। সভাপাঁত নির্বাচিত হন 
(১৯৩৯)। তাঁর রাঁচত গ্রুল্থ : 45000155 1 [১10110- 
90017, 5004155 10 21779. 12101505110010955" 

প্রভীত। [১৪৬] 

হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ৯ (১.৮.১৮৬০-7) 
রাহুতা- চাব্বশ পরগনা । বিশবম্ভর। রঙ্গলাল, ও 
'কঙ্কাবতী'র লেখক শ্রৈলোক্যনাথ তাঁর অগ্রজ। 
শৈশব থেকেই তিনি সংবাদপন্রে কাবতা ও প্রবন্ধ 
রচনা শুরু করেন। ১৮৭৫ খী. থেকে প্রায় প্রত্যেক 
সপ্তাহের 'সাধারণ'তে তাঁর রাঁচত প্রবন্ধ বা কাঁবতা 
প্রকাশিত হত। ১৮৭৮- ৭১৯ খশ. 'তাঁন এলাহা- 
বাদের কাঁষ ও বাণিজ্য ভাগে চাকার পান। 'সোম- 
প্রকাশ*সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ অসুস্থ হলে 
তাঁর অনুরোধে তান পা্রকাটর পাঁরচালনার ভার 
গ্রহণ করেন। “মুকুট-উদ্ধার ও “অদূজ্টবিজয়' নামে 
২টি মহাকাব্য, 'জীবনসগ্গীত' ও “সকের ঠানাঁদাদ” 
নামে খণন্ডকাব্য, প্রণয়-প্রাতিমা' নাটক এবং 'যোগিনণ', 
“কমলাদেবণ' ও 'জীবনতারা” নামে ৩টি উপন্যাস 

রচনা করেন। ইংরেজণ ছাড়া সংস্কৃত, উর্দু ও ফারসণ 
ভাষায়ও তাঁর ব্যৎপান্ত ছিল। [৩,১৪৯] 

হাঁরমোহন ধুখোপাধ্যাযস ২ (১৯শ শতাব্দী) 
গোয়াঁড়__কৃষনগর। আটাঁট অধ্যায়ে রাঁচত "কাব" 
চাঁরত' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের রচায়িতা । তাঁর অন্যান্য 
উল্লেখযোগ্য রচনা : “কাদাম্বিনী নাটক' (১৮৬১), 
'জয়াবতীর উপাখ্যান, 'মাণমালনশ' (নাটক, ১৮৭৪) 
প্রভীতি। [৩] 

হরমোহন দেন (৭.৮.১৮১২ -2) কাঁলকাতা । 
রামকমল। খ্যাঁতমান পিতার সন্তান । 'হন্দু কলেজে 
শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। সে-সময়ের বিখ্যাত ছাল রাজা 
দাক্ষণারঞ্জন, রাঁসককৃষ মাল্লাক ও রেভারেপ্ড কৃফ- 
মোহন তাঁর সতার্থ ছিলেন। ছাত্রজীবনে ইংরেজণী, 
ফারসণ ও বাংলা ভাষায় ব্যপাত্তর জন্য ভারতীয় 
ও ইউরোপনয় মহলে স্বীকাঁতিলাভ করেন । ড. হোরেস 
উইজসনের পুরাণ অন্বাদে তানি কিছুদিন সাহাবা 
করোছলেন। কাঁলকাতা টাঁকশাল, সরকারী ধনাগার 
প্রভতিতে কিছুকাল দেওয়্ানর্পে কান করার পর 



হরিরাম তর্কালভকার 

১৮৪৪ খর, বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান হন। এখানে 
তাঁর উধর্ততন চার্লস হগ তাঁর নামে এক অমূলক 
অভিযোগ আনেন। অনুসন্ধানে নির্দোষ প্রমাণত 
হবার পর এঁ উচ্চ বেতনের চাকার ত্যাগ করে তান 
১৮৪৯ খডী, ব্যবসায় শুরু করেন। 'সিপাহস 
[দ্রাহের পর জয়পুরের মহারাজার টাকারতে যোগ 
দেন। ১৮৬৮ খন. মহারাজার প্রধান পরামশনদাতা 
হন এবং একজন সুদক্ষ প্রশাসকরূপে খ্যাতি অর্জন 
করেন। তাঁর চরিত্রে রক্ষণশনীলতা ও উদারতা উভয়ই 
ছিল। ১৮৩৯ খতী. ক্যালকাটা মেকানকৃস ইনৃ- 
স্টাটউট প্রাতিষ্ঠায় সাহায্য করেন। প্রমোশন অফ 
হণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট, ক্যালকাটা স্কুল অফ আর্ট 
প্রতীতর সাক্রয় সদস্য ছলেন। বিজ্ঞান ও জ্ঞানা- 
লোচনার জন্য ক্যালকাটা লাইসয়াম ও বেখুন 
সোসাইটির সদস্য হন। তান বেখুন সোসাইটির 
সহ-সভাপাতিও 'ছলেন। রাজনশাতি আলোচনার প্রথম 
ভারতীয় সংস্থা 'জমিদার সভা”, 'বেঙ্গল ব্রাটশ 

(সয়েশন' ইত্যাদর উৎসাহী সভ্য এবং আ্যাগ্র- 
হিকালচারাল সোসাইটি এবং এীশয়াটিক সোসাই- 
টির সঙ্গেও যযন্ত ছিলেন। 1৮] 

হপ্রিরাম তকণালঙ্কার (১৭শ শতাব্দী)। নব- 
দ্বীপের একজন প্রাসদ্ধ নৈয়ায়ক । কেউ কেউ তাঁকে 
রঘুনন্দনের বংশধর মনে করেন। তান শ্রাসদ্ধ 
নৈয়ায়িক গদাধর ও রঘুদেবের গুরু । বহু গ্রন্থের 

রচাঁয়তা। [২] 
হারশঙ্কর পাল (১৮৮৮-১৮.৬,১৯৬১) 

কলিকাতা । বটকৃষ্ণ। এন্ট্রান্স পাশ করে প্রোসিডেন্সী 
কলেজে ছান্রাবস্থায় ১৯০৬ খর. পিতার বিখ্যাত 
ওষধ ব্যবসায় প্রাতষ্ঞানে যোগ দেন। ব্যবসায়কার্ষে 

১৯২৭ খুশী, ইউরোপ যান। দেশবন্ধূর আহবানে 
১৯২৪ খী. কর্পোরেশনের কাউন্সিলর 'নর্বাচনে 
প্রার্থরূপে জয়লাভ করে একাঁদক্রমে ১৯৪৮ খ্টী. 
পন্তি একই পদে বিনা প্রাতিদ্বান্দ্িতায় 'নর্বাচিত 
হন। বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার্স অফ কমার্স, বেঞ্গাল 

ইমউনিঁটি, কেমিস্ট আ্যান্ড দ্রাগস্ট আ্যআসোসিয়েশন 
এবং অন্যান্য বহু প্রাতষ্ঠানের সভাপতি, পক্ঠে- 
পোষক বা সদস্য ছিলেন। 'শক্ষা-বস্তারে মুক্ত 
হস্তে দান করেন। ১৯৩০ খু. সরকার কর্তৃক 
স্যার উপাঁধ ভূষিত এবং ১৯৩৩ খর. বগ্গীয় 
ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। 18+%] 

হরশচন্দ্র নিয্লোগশী (১৮৫৪ -১৯৩০) বাগ- 
বাজার--কাঁলকাভা। কৃফাকিশোর। 1তণন জেনারেল 

আযাসেমাব্রজ ইন-স্টাটিউশন থেকে এপ্ট্ান্স পাশ 
করে স্বগ্হে লেখাপড়া করেন। ১৭ বছর বয়সে 
প্যারীমোহন সুরের কন্যা বিনোদকামনীর সঞ্চো 

ট 

৩৮ 

[ ৫৯৩ ] ছাঁরিশ্চল্জ [সন্ত 

তাঁর বিবাহ্ হয়। স্মকাব ছিলেন। ৯৮৭৫ খ্ডপ. 
মাসিক পান্রকায় সর্বপ্রথম রচনা প্রকাশ করেন। 
'শ্রীহঃ স্বাক্ষরে 'সাধারণী', “আদশ'ন', 'বান্ধব' 
প্রক্ভীতি পান্রকায় তাঁর কাঁধতা প্রকাঁশত হয়। 
পরবতশী কালে তাঁর বহু কাবিতা 'জন্মভাঁম', 
'সাঁহতা', '্াহত্য-সংহিতা”, 'সাহত্য-সংবাদ', 
“সংকল্প' প্রত্তীতি পান্রকায় মাঁদ্রত হয়োছল। 

হেমচন্দ্র-নবীনচন্দের পাঁরপূর্ণ প্রভাবের যুগে তাঁর 
গীতিকাব্যে কিছু স্বাতন্ত্য ছিল। দেশাত্সবোধ 

অপেক্ষা ব্যান্তগত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস তাঁর রচনায় 
সমাঁধক পাঁরলাক্ষত হয়। উল্লেখযোগ) গগাতিকাব্য : 
'দুঃখসাঁঙ্গনণ', 'সন্দ্যামাণ', শবনোদবালা', 'মালতখ- 
মালা' ; উপহার-গ্রন্থ-_প্রসীতি উপহার, স্নেহ উপ- 
হার', 'শারদোতসব' প্রভীতি। 1৩,২৮] 

হাঁরশচন্দ্র হালদার । বেঞ্গল আ্যকাডেমশীতে পড়- 
বার সময় সহপাঠী রবধন্দ্রনাথকে ম্যাজিকের খেলা 
দোঁখয়ে মধ করতেন। রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধ বয়সে 'গজ্প- 
স্বজ্পে' তাঁকে স্মরণ করে বিস্ময়কর গল্পের স্টি 
করেন। অবনীন্দ্রনাথ "ঘরোয়া" গ্রন্থে তাঁর কথা 
[লিখেছেন । বন্ধূমহলে হ.চ.হ. নামে খ্যা ছিলেন। 
১৯৩০৯ ব. 'বঙ্জদর্শনে' দর্পহরণ গল্পের নায়কের 
নাম হারিশচন্দ্রু হালদার। 'বালক' পান্কায় কয়েকটি 
িলথোগ্রাফক ছবির তলায় নাম আছে চা. €" 
চ1810571। ১৯৮৮১ খন, 'কালাপাহাড় নামক 

এতিহাঁসক নাটকের রচাঁয়তারূপে কাঁলকাতা আর্ট 
স্কুলের ছাত্র একজন হাঁরশচন্দ্র হালদারের নাম 
পাওয়া যায়। তাঁরা একই বান্ত কনা জানা যায় 
না। 1৮৭] 

হারশ্চন্দ্র মিন্ত (আনু, ১৮৩৮/৩৯ - ১,৪, 
১৮৭২) ঢাকা । অভয়াচরণ। পৈতৃক নিবাস শাঁলখা 
-হাওড়া। অসচ্ছল পাঁরবারে যথেষ্ট িক্ষালাভ 
না হলেও ভার রামায়ণ-মহাভারত পাঠ উত্তর- 
কালে ফলপ্রদ হয়। সমবয়সী কাব ঢাকার কৃষ্ণচম্দ্ু 
মজুমদারের সব্চে পরিচয় ও বন্ধত্ব হলে একনে 
কাব্যচ্চা শুরু করে গুপ্তিকবির 'সংবাদ প্রভাকরে' 
কাঁবতা প্রকাশ করেন। ঢাকা বঙ্গ 'বদ্যালয়ে িছু- 
দিন শিক্ষকতার পর তিনি ১৮৬০ খু, ঢাকার 
প্রথম বাংলা মাসিকপন্র 'কবিতা কুসমাবলণ' এবং 
১৮৬২ খা, নিজ সম্পাদনায় “অবকাশরাজকা' নামে 
মাঁসক পান্রকা প্রকাশ করেন। ১৮৬৩ খঃশ. সলভ 

এবং এই বছরই ণ্যাকা দর্পণ, নামে সাপ্তাহক 
পারকা প্রকাশ করেন। এছাড়াও ১৮৬৪ খপ, 
'কাব্যপ্রকাশ' মাঁসক, ৯৮৬৫ খু, “হন্দহিতৈষগ 
সাপ্তাহক, ১৮৬৮ খুশ. পহন্দু বাঁকা সাপ্তাঁহক 
এবং ১৮৭০ খু, পমতপ্রকাশ' মাসিক পাকার 
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প্রকাশক ও সম্পাদক ছিলেন। ত্রা্মীবরোধী, সমাজ- 
সচেতন এবং সাঁহত্যে অলীলতাবিরোধী রুঁচশশল 
লেখকরূপে তাঁর সুখ্যাতি 'ছিল। অত্যন্ত দারদ্যের 
মধ্যে মারা যান। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রল্থাবলী : 
হাস্যরসতরাঁঙ্গণ?”, 'ম্যাও ধরবে কে?” প্ঘর থান্তে 
বাবুই ভেজে", “কৌতুক শতক”, 'সরল পাঠ", “আদর্শ 
শ্রেণী", 'বারবাক্যাবলণী॥, 'জয়দ্রথবধ বৃক্তান্ত*, 'কণচক- 
বধ-কাব্য” 'আগমনী', 'হতভাগ্য শিক্ষক" ণনরববাঁসতা 
সীতা', বঙ্গবালা" দেশপদণ কাঁবতাবলশ) "শবধবা 

বঙ্গাঙ্গনা, প্রভৃতি । [৩,২৬,২৮] 
হারশচচ্দ্র মখোপাধ্যাযম এ্রোপ্রল ১৮২৪ - ১৬. 

৬.১৮৬১) ভবানপুর _-কাঁলকাতা। রামধন। 
বাশম্ট সাংবাদক ও সমাজসেবক । মাতুলালয়ে 
প্রাতপাঁলত হন। দাঁরদ্যের জন্য ইউনিয়ন স্কুল 
পারত্যাগগ করে চাকরির সন্ধান করেন। প্রথমে সামান্য 
বেতনে একটি ব্যবসায়ক প্রাতিষ্ঠানে যোগ দেন। 
এরপর প্রাতিযোগিতামূলক পরাক্ষা পাশ করে 
াঁলটারী আঁডটর-জেনারেলের আঁফসে কেরানীর 
পদ পান। ক্রমে তাঁর পদোন্নতি ঘটে। মৃত্যুর সময় 
একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী 'ছিলেন। 'তাঁন ভবানী- 
পুর ব্রাঙ্গসমাজের অন্যতম প্রাতিষ্ঠাতা। নিজ 
অধ্যবসায়ে 'তাঁন ইাঁতিহাস, রাজনীতি, আইন ও 
ইংরেজশতে ব্যুৎপাঁত্ত অর্জন করেন। ণহন্দু ইস্টাঁল- 
জেল্পার' ও পদ বেঙ্গল রেকর্ডার, পান্রকায় লেখনীর 
মাধ্যমে সরকারের তশব্র সমালোচনা করতেন। ১৮৫৩ 
খু, ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পুনঃসনদপ্রাশ্তির 
সময় 'ব্রাটশ ই'স্ডিয়ান আযসোসয়েশনের পক্ষ থেকে 
'ব্রাটশ পাললামেণ্টের কাছে যে আবেদন করা হয় সেটি 
1তাঁনিই রচনা করেন। ১৮৫৩ খু. শহন্দু প্যান্টীয়ট 
পা্রকার শুরু থেকেই তার সঙ্গে যুস্ত ছিলেন। 
শসপাহশ বিদ্রোহের সময় এ পান্রকাতেই 1তাঁন 'ব্রাটশ 
সরকার ও বিদ্রোহ উভয়পক্ষের তীব্র সমালোচনা করে 
বাঙালীর বিরুদ্ধে অপবাদ খণ্ডন করেন। িপাহশ 
দ্রোহের পাঁরপ্রোক্ষতে হ'রিশ্ন্দ্রু লেখেন, 705 
(1076 13 17991900175 ৮1091) 211 17701910 
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৯৮৫৫ খপ. ণহজ্দু প্যাস্রয়ট পাত্রকার কর্তৃত্ব ও 
সম্পাদনা তাঁর হাতে আসে । এসময়ে দেশের দার 
চাষীদের ওপর নীলকর সাহেবদের ভয়াবহ অত্যা- 
চারের কাহিনশ নিভশীকভাবে 'লাপবদ্ধ করে তিনি 
তাঁর পানিকা পহন্দু প্যাট্িয়ট' মারফত জনসাধারণের 
সামনে তুলে ধরেন। নিজ ব্যয়ে দাঁরদ্র চাষীদের 
পক্ষে বহু মামলা পাঁরচালনা করেন । এ সময়ে তার 

[ &৯৪ ] হারসাধন মুখোপাধ্যায় 

ভবানীপুরস্থ গৃহ নীলচাষীদের মান্তর এক 
আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। ১৯৮৬০ খন, নীল কাঁচ 
শনের সম্মুখে তাঁর সাক্ষ্যে তিন নীলকরদে 
অত্যাচার সাক্ষ্য-প্রমাণসহ উপস্থাপিত করেন। ৩৭ 
মৃত্যুর পর প্রজাদের একটি দুঃখকর গান প্রচালত 
হয়োছল--'অসময়ে হারশ মল লঙের হল কারাগার, 
চাষীর এবার প্রাণ বাঁচানো ভার, । [৩১৪১৭১৮, 
২৫১২৬] 

হাঁরশ্চ্দ্র সিকদার (১৮৮১ - ১২.৮.১৯৩৭) 
যশোহর। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে স্বদেশী 
আন্দোলনে যোগ দেন। ১৮৯৭ খন্ী, 'আত্মোল্লাতি 
সামাতি প্রাতিষ্ঠত হলে সামাঁতর নেতৃস্থানীম 
কর্মী হন। তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে 'বাঁপনাবহার। 
গাঞ্গুলনী, ইন্দ্রনাথ বিশবাস, অনুকূল মুখোপাধ্যায়, 
শিবনাথ শাস্ত্রী, রাধাকুমূদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের 
নাম উল্লেখযোগ্য । প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এই দল 
বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। বঙ্গভগ্গ-রোধ 
আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষভাবে যস্ত ছিলেন। নেতৃত্ব- 
দানের জন্য তান বহভাবে লাঞ্চত এবং কারারুদ্ধ 
হয়োছলেন। [১০] 

হারসাধন মুখোপাধ্যায় ১৬.৮.১৮৬২ - এ্রপ্রল 
১৯৩৮) খাঁদরপুর -ভূুকৈলাস -_- কাঁলকাতা। 
'গারশচন্দ্র। ১৮৮২ খী, হেয়ার স্কুল থেকে 
প্রবোশকা পাশ করে প্রথমে ডভ্্টন ও পরে সা 
কলেজে এল.এ. পাঠরত অবস্থায় সংসারের চাপে 
চাকার করতে বাধ্য হন। একাঁদক্রমে ৩৫ বছর 
চাকার করে ১৯১৯ খা, অবসর নেন। এখনকার 
পাঠকসমাজে অপরিচিত হলেও একসময়ে তিনি 
বহপাঁষঠত উপন্যাসের লেখক-রূপে বিশেষ পাঁরাঁচিত 
ছিলেন । বাঙলার প্রাথামক এঁতিহাসিক প্রবন্ধকার- 
রূপেও খ্যাতি অর্জন করোছলেন। তাঁর রাঁচত 
'কালকাতা-সেকালের ও একালের, গ্রন্থাট বহ্ তথ্য 
ও 'কংবদল্তীর সমাবেশে মূল্যবান দাঁললরূপে 
াহনত। নাট্যকার-রুপেও তাঁর পাঁরাচাত ছিল৷ 'নব- 

প্রথম প্রকাঁশত রচনা । 'নবজশীবন' সম্পাদক অক্ষয়- 
চন্দ্র সরকার ও বাঁঙ্কমচন্দের জামাতা রাখালচন্দ্র 

বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উৎসাহ পৃজ্ঞপোষক এবং বাঁঞ্কম- 
চন্দ্রের তিনি প্রশংসা-ধন্য ছিলেন। প্রায় &০টি 
উপন্যাস ও সহম্ত্রাধক পৃজ্ঠার কাঁলকাতার ইতিহাস 
রচনা করেন। তাঁর প্রণীত ৪ খানি নাটক ন্যাশনাল, 
কোহিনূর, থেসাঁপয়ান, ইউনিক প্রভৃতি রঙ্গমণ্টে 
আঁভিনীত হয়। এীতিহাঁসক নাটক 'বঙ্গাবক্ষম' 
স্বদেশষুগে বিখ্যাত হয়োছিল। বখ্যাত সব 
পান্রকাতেই তাঁর রচনা প্রকাঁশত হত। 'রল্গামহাল”, 



হরিহর ভষ্টাচার্য 

এতিহাসিক উপন্যাস ও গল্পগলি একসময়ে পাঠক- 
মংলে আলোড়ন সৃষ্টি করোছল। ছোট গল্প, 
£টেকটিভ উপন্যাস, ছোটদের আরব্যোপন্যাস 
হহাদও িলখোছলেন। 1৩,২৬,২৮] 

হাঁরহর ভদ্রাচার্য। একজন বখ্যাত স্মার্ত 
পণ্ডত। ১৫৪৬০ খ, তান “সময়প্রদীপ” নামক 
গণ্থ রচনা করেন। [২] 

হারহর শেঠ 0১৪.১২.১৮৭৮- ১০.৩.১৯৭২) 
চন্দননগর- হুগলী । নৃত্যগোপাল। একজন বিদগ্ধ 
সাহাত্যিক ও হীতহাসবেত্তারূপে তৎকালগন বঙ্গ- 
সমাজে বিশেষ পাঁরচিত ছিলেন । 'প্রবাসী”, 'ভারত- 
বর্ধ, 'মাঁসক বসুমতন”, বঙ্গবাণন', “ভারতশ', 
শবাঁচন্রা', প্রদীপ" প্রভাতি পান্রকার 'নয়মত লেখক 
1ছলেন। বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ করতেন। 

[তান প্রথম সভাপাঁতি মনোনীত হন। চন্দননগরে 
নাত।র নামে কৃষ্ণভাবনন নারী 1শক্ষা মান্দর প্রেথম 
মাহলা উচ্চ 'বদ্যালয়), নৃত্যগ্গোপাল স্মৃতিমান্দর, 
দুইটি প্রাথামক বিদ্যালয় প্রভাতি প্রাতিষ্ঠাকল্পে তাঁর 
১ লক্ষ টাকা দান উল্লেখযোগ্য। তান বঙ্গীয় 
সাহত্য পাঁরষদের আজীবন সদস্য এবং রবীন্দ্রনাথের 
সভাপাঁতত্বে চন্দননগরে অনুষ্ঠিত ২০শ বঙ্গীয় 
সাহত্য সম্মেলনের প্রধান সংগঠক 'ছলেন। ফরাসগ 
সরকার তাঁকে ১৯৩৪ খু, 401706৮9116 6 
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১১৩৫ খুব, 4977061 06 171105617701107) 1900- 

11075? এবং ১৯৩৬ খুব, 4091061 04১00617016 

উপাধি প্রদান করে। প্রাচীন কাঁলকাতা পাঁরচয়” 
নামে মহানগর কাঁলকাতার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা 
তাঁর খ্যাতির বৃহত্তম উপলক্ষ্য । তাঁর রাঁচত চন্দন- 
নগর পরিচয়" প্রান্তন ফরাস উপাঁনবেশের সামাজিক 
ও সাংস্কীতিক ইতিহাসের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ । 
অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'মান্তসংগ্রামে চন্দননগরণ 
'আভিশাপ”, পপ্রাতিভা” 'ন্রোতের ঢেউ”, “অমতে 
গরল', “পুরাতনন' প্রভীতি। [১৬,১৪৯] 

হারহরানন্দনাথ তশখর্থদ্বামণী (১৭৬ ২ - ১৭.১, 
১৮৩২) পালপাড়া- হুগলণ । লক্ষয়ীনারায়ণ তর্ক 

ভূষণ। পর্বাশ্রমের নাম নন্দকুমার বিদ্যালওকার | 
প্রথমে অধ্যাপনা করলেও পরে সংসার ত্যাগ করে 
“কুলাবধৃত' উপাঁধ গ্রহণ করেন । ন্যায়দর্শন ও তল্ল- 
শাস্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন৷ রাজা রামমোহনের সঞ্গোও 
তাঁর হদ্যতা ছিল । মতান্তরে তাঁকে রামমোহনের 
তন্তশিক্ষার গুরু বলা হয়। হরিহরানল্দ দেশ- 
পর্যটনে ঘুরে বেড়ালেও কাঁলিকাতায় এলে রাম- 
মোহনের খনকট থাকতেন । কাঁলকাতায় রামমোহন 
প্রবাতিত * আত্মীয়সভায় সহমরণ-প্রথা-সংক্লান্ত 

স্ট 

[ ৫৯৫ ] হরেকফ জানা 

আলোচনায় ষোগ দিতেন। এ্রাপ্রল ১৮১৯ খন, 
ইংরেজী সংবাদপত্র ইন্ডিয়া গেজেট'-এ তাঁর একাঁট 
রচনায় সহমরণ-ীবষয়ে মতামত প্রকাশত হয়। 
অনেকে সন্দেহ করেন, হারহরানন্দের বেনামশতে 
এই রচনার লেখক আসলে রামমোহন রায়। হণর- 
হরানন্দ শেষ-জীবনে কাশীতে বাস করতেন এবং 
সেখানেই মারা যান। তাঁর রচিত 'কুলার্ণবতন্ত 
ও 'মহানিববাণতল্তে'র টীকা তল্নশাস্তে তাঁর অসাধারণ 
পাণ্ডিত্যের পাঁরচায়ক। গ্রন্থ দুইটি আনন্দচন্দ্র 
বেদান্তবাগনশ ও হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় 
প্রকাঁশত হয়। তাঁর অনুজ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগণশ 
বাংলা ভাষার প্রথম অভিধানকার। 1৩,২৮] 

হর ঠাকুর (১৭৩৮-১৮১৩) সমীলয়া-- 
কলকাতা । কালীচন্দ্র। পূর্ণনাম হরেকৃষ দার্ঘাজ্গ। 
বাটীয় ব্রাহ্মণকুলসম্ভূত একজন খ্যাতনামা কাবয়াল। 
রঘুনাথ দাস নামে এক তন্তুবায়ের কাছে প্রথমে 
কাঁবতা রচনা গশখতেন। পরে শখ করে কাধর দলে 
গান-বাঁধা শুরু করেন। পরবতশি কালে পেশাদার 

হন। বর্ধমান রাজসভা, কৃষ্ণনগর রাজসভা এবং 
কাঁলকাতা শোভাবাজার রাজবাঁড়তে তাঁর বিশেষ 

প্রাতিপাত্ত 'ছিল। শেষ-বয়সে তিন দল ছেড়ে শোভা- 
বাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের সভাকাঁব হন। 
তাঁর রাঁচত সখাী-সংবাদ ও প্রেমের গান বশেষ 
উল্লেখযোগ্য 1২৩,২৯০] 

হরযবালা রায় (£-৪.৫.১৯৪৪) লক্ষমশবুড়া_ 
ময়মনাসংহ। নজ অণুলে হাজং, ডাল, বানাই, 
কোচ প্রভৃতি কৃষক নারীদের প্রিয় নে ছিলেন। 
কৃষক সাঁমাতির আন্দোলনে ও মাহলা সাঁমাতির 
কাজে তাঁর সাক্রয় ভূমিকা ছিল। ১৯৪৩ খঢ্ী. 
দুর্ভক্ষে ভ্রাণকার্যে তান সুনাম অর্জন করেন। 
[৭৬] 

(১১৯১৫ - ২৩.৭,১৯৭৪) 
মেমাঁর-বর্ধমান। ভারতের মার্সবাদী কমিউনিস্ট 
পার্টি ও গকষাণ সভার ধ্বাশন্ট নেতা । অসহযোগ 
আন্দোলনের সময় মাত্র ১৪ বছর বয়সে 'তাঁন তার 
সঙ্গে জাঁড়ত হন। ১৯৩৩ খন, থেকে ৬ বছর 
আন্দামানে নিব্ণাসত থাকেন। ১৯৩৮ খু, আবভত্ত 
কামিউানস্ট পারর্টর সদস্য ও ১৯৫৪ খা. থেকে 
আম্ত্যু নিখিল ভারত-কিষাণ সভার সদস্য ছিলেন । 
১১৯৫৭ খুখ. বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন। 
পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ খীষ্টাম্দে সংগাঠিত 
দুই য্তফ্রপ্ট সরকারের আমলেই "তান ভঁম ও 
ভূম-রাজস্ব দপ্তরের মন্ত্রীর দাঁয়ত্বভার গ্রহণ 
করেছিলেন [১৯৬] 

হরেক জানা (১-১৯৪৩) আদমবার-- 
মোঁদনীপুর। জ্যুইন অমান্য আন্দোলন ও “ভারত- 



হরেকুফ বার 

ছাড়” আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। কাঁথ সেন্ট্রাল 
জেলে আটক থাকা কালে পুলিসের প্রহারের ফলে 
মারা যান। 1৪২] 

হরেকফ বার (?- ১৮.১২.১৯৪২) চন্দনখালি 
-মোদনীপুর। ১৯৪২ খু. “ভারত-ছাড়? 
আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। 'নজ গ্রামে প্ীলসের 
গালতে আহত হয়ে এ দিনই তাঁর মূত্যু হয়। 
[৪২] 

হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় (৩.১০.১৮৭৭ - ৭. 
৮.১৯৫৬) কাঁলকাতা। লালচাঁদ। খ্যাতনামা ?শিক্ষা- 
বিদ- ও পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তন রাজ্যপাল। সম্ভ্রান্ত 
ক্লশ্চান পাঁরবারে জল্ম। ১৮৯৩ খর, কাঁলকাতার 
রিপন কলোজয়েট স্কুল থেকে এ্ট্রান্স, ১৮৯৫ 
খী. রিপন কলেজ থেকে এফ.এ. এবং ১৮৯৮ 
খু. ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে এম.এ. 
পাশ করে 'কছাঁদন 'সাঁট কলোজয়েট স্কুলে 
শিক্ষকতা করেন। পরে বাঁরশাল রাজচন্দ্র কলেজে 
অধ্যাপনা করার পর ১৮৯৯ খু. কলিকাতা 'সটি 
কলেজের অধ্যাপক নিষুন্ত হন। ১৯১১ খশ, 
ন্রেট" উপাধি পান। কলিকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের 
চতানই প্রথম শপ-এইচড.১॥ ১৯১৪ খত, কাঁল- 
কাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের ইংরেজীর অধ্যাপক, ১৯১৬- 
১৮ খঢ্ী- কাঁলকাতা পোস্ট গ্রাজুয়েট আস্ 
ভাগের সেক্রেটারী, ১৯১৮ - ৩৭ খুশি, কালকাতা 
গবশ্বাঁবদ্যালয়ের কলেজসমূহের ইন-স্পেক্টর এবং 
১৯৩৭ - ৪২ খু. কাঁলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ে 'তাঁন 
ইংরেজী সাহত্যের প্রধান অধ্যাপক গছলেন। 
১৯৩৭ খু. থেকে ১৯৪২ খু, পর্যন্ত আবিভন্ত 
বাঙলার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য থাকা কালে কংগ্রেস 
'সমর্থকরূপে পরিচিত হন। ড. রাজেন্দ্র প্রসাদের 
অনুপস্থিতিতে তাঁনই আঁধকাংশ সময় গণ- 
পাঁরষদের সভাপাঁতিরূপে সংবিধান রচনার কাজ 
পাঁরচালনা করেন। ১৯৫১ খশ, পাঁশ্চমব্গের 
রাজ্যপাল হন। শিক্ষার উন্নতিকল্পে কাঁলকাতা 
দবশ্বাবদ্যালয়কে প্রায় ১৯৫ লক্ষ টাকা দান করেন। 
[তান প্রথম জীবনে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 
গৃহশিক্ষক ছিলেন। গণ-পাঁরষদে "তানি স্থায়ী সহ- 
সভারপ্পাত ছিলেন৷ শিক্ষকসুলভ অনাড়ম্বর জশবন- 
যাত্রার জন্য রাজ্যপাল থাকা কালে জনসাধারণের 
শ্রদ্ধাভাজন হন। তাঁর রাঁচত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 
'ইশ্ডিয়ানস্ ইন্ 'ব্রাটশ ইন্ডাস্ট্রজ” 'কংগ্রেস আযান্ড 
ধ্দ ম্যাসেস", “হ ফলোজ ক্রাইস্ট, হেম্প-্ড্রাগ ইনু 
ইস্ডিয়া' “াঁপয়াম আশ্ড ইটস প্রাহাবশন' প্রভীত। 
[৩,৫,৫১] 

হরেন্ছনাথ ভট্টাচার্য €2-১১৯৩৫) কলিকাতা । 
প্রারত্গ্লার 1 জাবাকিমবরাবির সতআাঙাত এব জবণ 

[&৯৬ ] হরেন্দ্ুনাথ অুজ্দন 

সত্যাগ্রহে (১৯৩০) অংশগ্রহণ করায় দুইবার তাঁর 
কারাদুণ্ড হয়। পুলিসের 'নর্মম অত্যাচারের ফলে 
মারা যান। [৪২] 

হরেন্দ্ুনাথ ভ্্রাচার্য, চক্রবর্তী (১৯১৬ - 
.৬,১৯৩৪) বাগদণ্ডী--চট্টগ্রাম। কালণকুমার। 
চট্রগ্রাম যুব 'বপ্লবী দলের সদস্যর্পে 'বাঁভক্ন 
দায়ত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গে যুন্ত 'ছিলেন। মাস্টারদার 
ফাঁসির আদেশ জানবার পর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য 
পল্টন মাঠে ইংরেজদের 'ক্রুকেট খেলার সময় ৭.১. 
১১৩৪ খটী. গতাঁন ও অপর ৩ জন যুবক বোমা 
ও '্রভলভারের সাহায্যে য়েকজনকে আহত করেন। 
ঘটনাস্থলে ২ জন-নিত্য সেন ও 'হমাংশু চক্রবর্তী 
-ীনহত হন এবং কৃষ্ণ চৌধুরী ও 'তান গ্রেপ্তার 
হয়ে মৌদনীপুর সেন্দ্রাল জেলে ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ 
করেন। [৪২,৪৩,৭০,৯৬] 

হরেন্দ্রনাথ বসন্ত (১৯.৪.১৮৮৭ - ২৯.৯,১৯২৫) 
1দলশ। কেদারনাথ। শচাঁকংসক 'পতার কর্মস্থলে 
জল্ম। পৈতৃক 'নবাস খাঁদনান-হাওড়া। কাঁলকাতা 
বশ্বাঁবদ্যালয়ের ৩টি 'িবষয়ে এম.এ. বেট্যাঁন, 
ইংরেজী ও িলজফি) এবং ব.এল. পাশ করে প্রথমে 
সাট কলেজে ও পরে বঙ্গবাস কলেজে অধ্যাপনা 
করেন। "তান প্রধানত উীদ্ভদ্াবদ্যার অধ্যাপনায় 
সৃপাঁরচিত 'ছিলেন। তাঁর রাঁচিত কলেজ-পাঠ্য 'স্ট্রাক- 
চারাল বট্যান, নামক গ্রম্থাঁট বহুলপ্রচারত ও 
খ্যাত হয়। পব্াটশ আ্যানুয়াল রোঁজস্টার' নামক 
বাৎসাঁরক ঘটনাবলী ও সরকারী তথ্যের সংগ্রহ গ্রন্থ 
দেখে তাঁর মনে এদেশীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রেরণা 
জাগে। ১৯৯১৯ খন, অনুজ নৃপেন্দ্রনাথকে প্রেসের 
ভার 'দয়ে ও প্রকাশক করে বনজ সম্পাদনায় 'ইশ্ডিয়ান 
আযনুয়াল রোঁজস্টার, প্রকাশ করেন। মত্যুকাল 
পর্যন্ত সম্পাদনার দায়ত্ব পালন করে গেছেন। 
অধুনালুপ্ত এই পন্রট এ ধরনের প্রথম ও একমান্র 
গ্রন্থ ছিল। [১৪৬] 

হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভা, (১৮৯৭ 2- ৮,৫৬০ 
১৯৬৯)। চলাচ্চন্রাভনেতা। 'নর্বাক চলাচ্চন্রের 
যুগে আভনয় শুরু করে প্রায় ৬০ ছবিতে 
অভিনয় করেন। 'তাঁন ইংরেজশ ভাষায় “সাজাহান' 
অনুবাদ করে নাম-ভুঁমিকায় আঁভনয় করোছিলেন। 
'আভনেতৃ সঙ্ঘে'র সম্পাদক ছিলেন ও পরে শিল্পী 
সংসদে যোগ দেন [১৯৬] 
হরেন্দ্রনাথ অল্প (- ৩০.১.১৯৩৮)। গবগ্লবী 

দলে যোগ 'দয়ে বাঁভন্ন কাজে সাক্কিয় ছিলেন। ১৯৩৪ 
খুশী, আন্তঃপ্রাদেশিক যড়ষল্পর মামলায় ৫ বছরের 
সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে প্রথমে ডায়মণ্ড- 
হারবারে ও পরে ঢাকা জেলে স্থানান্তরিত হন। 
এখানে অনশন ধর্মঘটে যোগ 'দিলে নাসারমম্্ নল 



হরেল্দুনাথ রায়চৌধরশ 

দিয়ে জোর করে খাওয়ানোর সময় তাঁর মৃত্যু 
ঘটে। [৪৩] 

হরেন্দ্রনাথ রায়চৌধ্যরী 0১৮৮৯ - ১৯৬৬) বরাহ- 
নগর- চাব্বশ পরগনা । সরেন্দ্রনাথ। টাঁকর রাম- 
কান্ত রায়চৌধুরীর বংশধর । 'বাশিষ্ট রাজনীতি- 
বদ, 'শিক্ষা-সংস্কারক ও সাহত্য-সমালোচক। 
প্রোসডেন্সপী কলেজ থেকে এফ.এ., স্কাঁটশ চার্চ 
কলেজ থেকে বি.এ. এবং কলকাতা 1বশ্বাবদ্যালয় 
থেকে দর্শনে এম.এ. ও 'বি.এল. পাশ করেন। 
১৯২১ খী, প্রত্যক্ষ রাজননাতর সঙ্গে যুন্ত হন। 
স্বাধীন ভারতে ১৯৪৮ খু, এবং ১৯৫৭ খশ, 
তান দুইবার শক্ষামন্্ীর পদ লাভ করেন। 
সুলেখক ও সমালোচক 'ছিলেন। রচিত উল্লেখ- 
যোগ্য গ্রল্থ : 00 121080966 7১100151415 

5%/ 71217206 10 17151) 901)0901 70100801010 

1 83670891 (১৯৩৫ খু, মুসলীম লশগ সর- 
কারের 'শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রাতবাদে রাঁচিত), 'বাঁঙ্কম- 
চন্দ্রের উপন্যাস : সমালোচনা" পেঁশবানল্দ' ছদ্ম- 
নামে), টকা ও ভাষ্য সহ শ্রীমদ্ভাগবত প্রভাতি। [৩] 

হল্ডেন, জন বান স্যাপ্ডারসন ১৮৯২- 
১৯১৬৪)। প্রখ্যাত "বিজ্ঞানী ও গবেষক। প্রজনন 
বজ্বান, ক্রমাববর্তনবাদ ও শারীরাবদ্যা-এই ছিল 
তরি গবেষণার বিষয় । 'তাঁন প্রথমে কোম্রিজ 'বশব- 
শবদ্যালয়ের রীডার ও পরে লন্ডন 'বশবাঁবদ্যালয়ের 
সুযোগ্য অধ্যাপক ছিলেন। ১৯১৩২ খুঈ, ইংল্যান্ডের 
রয়েল সোসাইটির ফেলো 'নর্বাচিত হন। ভারতের 
কৃন্ট ও এীতহ্য তাঁকে মৃণ্ধ করোছিল। শেষ পর্যন্ত 

ও ভারতীয় নাগারকত্ব গ্রহণ করেন। সেই সঙ্গে 
ভারতীয় পোশাক-পারচ্ছদে ও চালচলনে সম্পূর্ণ 
অভম্ত হয়ে ওঠেন। প্রথমে কাঁলকাতার হীণ্ডিয়ান 
স্ট্যাটসৃটক্যাল ইনস্টাটউটে গবেষণার কাজ 
আরম্ভ করেন (১৯৫৭ -১৯৬১)। তারপর 'তাঁন 
ভুবনেশ্বর প্রজনন বিজ্ঞান-সংক্রান্ত গবেষণাগারে 
যোগ দেন। তাঁর রচিত গবেষণাপন্ন, গ্রল্থাঁদ ও 
বৈজ্ঞানিক রচনাদর সংখ্যা প্রায় চার শ। ০179] 
০ 96096105+ নামে বৈজ্ঞাঁনক তথ্যপূর্ণ পান্রকার 

প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক 'ছিলেন। সারাজীবন পার- 
মাণাীবক বোমার বিরোধিতা করেছেন। 1৩] 

হলধর তকর্চড়ামাঁপ (োর্তক ১১৯৭- 
১২৫৮ ব.) ভাটপাড়া-চব্বিশ পরগনা । প্রখ্যাত 
ন্যায়শাস্মবিৎ। স্ববংশশয় জনার্দন বিদ্যাবাচস্পাতর 
ছাত্র ছিলেন। ?তাঁন নব্যন্যায়ের 'পান্রকা” রচনা করে 
অসামান্য পাঁণ্ডিত্যের পারচয় প্রদান করেন। [৯০] 

হলায়ঃধ (১২শ শতাব্দী)। ধনঞ্জয়। পতার মত 
হলায়ধও রাজা লক্ষমণসেনের মহাধর্মীধ্যক্ষ ছিলেন। 

৫৯৭ ] হাঁদিদোল্লাহ খা 

বৈষবসর্বস্ব', শৈবসবস্ব এবং 'পান্ডতসবক্বি 
গ্রন্থের রচাঁয়তা। সে-যুগের স্মৃতি, ব্যবহার ও 
ধর্মশাস্ত্র-রচাঁয়তাদের মধ্যে সর্বপ্রধান 'ছিলেন। এ 
যুগে রচিত স্মৃতি ও ব্যবহার গ্রন্থগঁলতে ব্রাহ্গণ- 
সমাজের সংরক্ষণী মনোবাঁত্ত সুস্পম্ট। তাঁর এক 
ভ্রাতা ঈশান আঁহ্ক-পদ্ধাত সম্বন্ধে এবং অপর 
ভ্রাতা পশুপাঁত শ্রাদ্ধ-পদ্ধাত এবং পাকষন্ত্র সম্বন্ধে 
গ্রন্থ রচনা করোছলেন। [৬৭] 

হাঁলরাম ঢোঁকয়াল ফুক্ধন (১৮০২-১৮৩২) 
গৌহাটি-আসাম। পরশ্দরাম। বাংলা ভাষায় প্রথম 
আসামের হীতহাস লেখার কীতিত্ব হালরামের 
(১৮২১৯)। সে যুগের অনেক বাংলা পীান্রকায় ?তাঁন 
স্বনামে ও বেনামতে রচনা প্রকাশ করেছেন। আসামে 
স্তী-শিক্ষা বিস্তারে তাঁর প্রচেষ্টা স্মরণীয়। তাঁর 
পুত্র আনন্দরাম সমগ্র আসামে অসমীয়া ভাষা 
প্রবর্তনের অগ্রদৃতর্পে স্বীকৃত। 1৩] 

হাছন রাজা (৭.৯.১২৬১- ২২.৮.১৩২১৯ ব.) 
রামপাশা- শ্রীহট্র । আল রজা চৌধূরী । দুই পুন 
'বখ্যাত খান বাহাদুর দেওয়ান গাঁণউর ও খান বাহা- 
দূর দেওয়ান একালমুর । তাঁদের পূর্বপুরুষ দাঁক্ষণ- 
রাট়ীয় কায়স্থ িলেন। তান "হাছন উদাস” নামে 
একটি সঞ্গঈত-সংগ্রহ প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের 
দ্বিতীয় সংস্করণ তাঁর মৃত্যুর পর ১৩৩৩ ব. মুত 
হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্বন্ধে বলেন *..একটি গ্রাম্য 
কাবর গানে দর্শনের একটি বড় তত পাই যে, 
ব্যান্তস্বরূপের সাহত জম্বন্ধ-সূন্রেই বিশ্ব সত্য”। 
এই কাঁবর রচিত গৌরাঞ্গলশলা-বিষয়ক একাটি 
সঙ্গত «..কারয়া আমার মন চুরি কোথা গেল প্রাণ 
হার/ধরতে গেলে না যায় ধরা কেমনে তারে ধার 
গো?। 05৭] 

হাবল সরকার (১৮৮৫ ?-১৯৬১)। ৯৯১৯ 
খু, প্রথম আই.এফ.এ শল্ড-বিজয়ী মোহন- 
বাগান দলের এবং ১৯১৬ খ. প্রথম হাক-বিজয়ী 
গ্রীয়ার ক্লাবের অন্যতম খেলোয়াড় ও ১৯১১ খী, 
শাজ্ড-বিজয়ী দলের সহ-আঁধনায়ক ছিলেন৷ ফুটবল, 
হকি ছাড়া ব্যাটসম্যান ও লেগ 'স্পনার হিসাবেও 
তাঁর খ্যাত 'ছিল। হাঁক খেলার শুরু গ্রীয়ার 
ক্লাবে। পরে মোহনবাগানে যোগ দিলে সেই বছরই 
মোহনবাগান প্রথম িভিশনে উন্নত হয়। অনেকের 
মতে হকি-ব্যাক 'হসাবে তাঁর মত নিপুণ খেলোয়াড় 
আজও 'িরল। 'সাঁট আ্যাথলেটিক ক্লাব, স্পোর্টিং 
ইউানয়ন ও টাউন ক্লাবে 'ক্রকেট খেলতেন । 1১৭] 

হামিদোল্লাহ খাঁ। '্লাণপথ' নামে কাব্যগ্রল্ধের 
রচায়তা । এই গ্রল্থে ঈশ্বরের একত্ব এবং সুকাতি ও 
কুকাতির ফলাফল প্রাতপাঁদিত হয়েছে। গ্রন্থ রচনা- 



হাম্বির 

কাল সম্পর্কে স্বালাখত উীন্ত : হাজার দু 
পাঁচআঁস 'হজরি/বঙ্গে পাঁচ সত্তর তৎপরে গণ 
কার । [২] 

হাম্বির। বিষুপুরের এই রাজার রাজত্বকাল 
১৫৯১ - ১৬১৬ খ্ঢী.। তাঁর পিতা মল্ল রাজবংশের 
৪৯তম রাজা ধর হাঁম্বর ১৫৮৬ খী. প্রথম মোগল 
সম্রাটদের কর দেন। হাম্বির শ্রীনবাস আচার্যের 
কাছে বৈষবধর্মে দীক্ষা নিলে সমগ্র বিষ্ুপুর 
রাজ্যে প্রেমধমের জোয়ার আসে । “মদনমোহন সারা 
বিষুপুরের উপাস্য দেবতা বলে পৃজিত হন। 
হাম্বির-রচিত ২াঁট পদ পদকল্পতর: গ্রন্থে ধৃত আছে। 
১৬০৮ খী. হাম্বির ইসলাম খানের নিকট পরাজয় 
স্বীকার করলেও কার্যত ১৬১৩ খঃশস্টাব্দের আগে 
মোগলদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেন নি। তাঁর 
সময়ের পর থেকে শবষ্ুপুর রাজাদের পৃন্ঠ- 
পোষকতায় সমগ্র বাঁকুড়া গৌড়ীয় মন্দির-স্থাপত্যের 
কশীর্তনগর হয়ে ওঠে । তাঁর পুত্র রখুনাথ সর্ব- 
প্রথম ক্ষান্রয় পদবী “সংহ" ব্যবহার করেন। রঘু 
নাথের শাসনকালে সম্ভবত ১৬৪৩ - &ড৬ খু, 
মধ্যে শ্যামরায়, জোড়বাংলা ও কালাচাঁদের মান্দর 
নিার্মত হয়। রঘুনাথের পুত্র বীর সিংহ শব 
পরের দুর্গ নির্মাণ এবং বাঁধ নামে পাঁরচিত 
৮টি বৃহৎ জলাশয় খনন করান। 1৩] 

হারাণচন্দ্র চক্রবত্পী (২৮.১.১৮৪৯- ১৯৩৫) 
নাকুলিয়া--পাবনা। আনন্দচন্দ্র। প্রথমে সাহিত্য, 
অলঙ্কার ও দর্শনশাস্ত ও পরে মুর্শদাবাদের 
গঙ্গাধর কবিরাজের কাছে আয়ূেদশাস্তর অধ্যয়ন 
করে চিকৎসা-ব্যবসায় শুরু করেন এবং অজ্প- 
দিনেই খ্যাতনামা হন। ১৯২৪ খী, স্যার আশু- 
তোষ ও দ্বারিক চক্রবত্শির কথায় কালকাতায় এসে 
তিনিই সর্বপ্রথম আয়ূবেদের শল্যাচাকৎসার 
প্রবর্তন করেন। ক্যান্সার রোগ 'চাকৎসায় তান 
আদ্বিতীয় 'ছিলেন। তাঁর মতে প্রাচীন আয়ে 
আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিংসাশাস্ত অপেক্ষা আধক- 
তর বিজ্ঞানসম্মত। জয়পুর বিশ্বাবদ্যালয় এবং 
পুনা আয়ুর্বেদ মহামণ্ডলের পরীক্ষক ও প্রশনকর্তা 
িলেন। রাজশাহীতে আয়ূবেদি কলেজ প্রাতষ্ঠার 
জন্য তান ৭০ হাজার টাকা ও ৪ হাজার ই শত 
টাকা আয়ের সম্পত্তি, বাঁড় এবং আসবাবাঁদ দান 
করেন। 1৩,২৫,২৬] 

হারাণচন্দ্র চাকলাদার (১৮৭৪ - ১৯৫৮) দক্ষিণ- 
পাড়া-ফরিদপুর। বহ্ভাষাজ্ঞানী সুপণ্ডিত ও 
শিক্ষাবদ। কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের এম.এ.। 
ঘন সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতা সতাঁশচন্দ্রের সংস্পর্শে 
আসেন ও উন্ত প্রাত্ঠানের মৃখপন্ত্র "ডন" পীত্রকায় 
এীতিহাসিক গবেষণামূলক নিবন্ধ লিখে সখ্যাতি 

[৬৯৮ ] হারাশচল্দ্ু শাক্ব্শ 

অর্জন করেন। প্রথমে ডাকাঁবভাগের চাকার 'দয়ে 
তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ হয়। বেঙ্গল ন্যাশনাল 
কলেজের হাতহাসের অধ্যাপক (১৯০৬), শিবপুর 
হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং রিপন কলেজ ও 
বহার ন্যাশনাল কলেজের অধ্যাপকরূপে কাজ 
করেন। ১৯৯৮ খঙ্টাব্দে তান কাঁলকাতা দব*ব- 
বদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
বিভাগের অধ্যাপক হন। পরে নৃতত্ব 'বভাগের 
অধ্যাপকরূপে কাজ করেন। ইংরেজী, বাংলা, 
সংস্কৃত ও পালি ছাড়া ইতালণয় ও জার্মান ভাষাতেও 
তাঁর ব্যৎপাত্ত ছিল। ১৯৩৬ খডী. ইন্দোরে 
ইপ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের নৃতত্ত্ব শাখার সভাপাঁতি 
হয়ৌছলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা : পদ ফাস্ট 
আউটলাইনস্ অফ এ সিস্টেমোটক আযনঘোপলজি 
অফ এঁশয়া” হেতালীয় গ্রন্থের অনুবাদ), স্টাঁডজ- 
ইন দি কামসূত্র অফ বাৎসায়ন', 'সোশ্যাল লাইফ 
ইন এনশেন্ট ইপ্ডিয়া', 'এরিয়ান অকুপেশন অফ 

জওগ্রাফ অফ কাঁলদাস” প্রভৃতি । [৩] 
হারাণচন্দ্র রক্ষিত (১৮৬৪ - ১৯২৬) মাঁজল- 

পুর- চব্বিশ পরগনা । হরিদাস। কর্ণধার, এবং 
“বঙ্গবাসী” পাঁত্রকার সম্পাদক 'ছিলেন। শেকসৃ- 
পীয়ারের গ্রন্থের বঙ্গানুবাদক।॥ ১.১.১৯০৩ খুশি, 
সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাঁভিষেক উপলক্ষে 'রায়- 
সাহেব উপাধি পান। তরি রাঁচিত "রাণী ভবানণী+, 
'বঙ্গের শেষবীর”, "মন্দের সাধন”, জ্যোতির্ময়, 
'কামিনন ও কাণ্চন,, প্রাতিভাস,ন্দরণ', 1ভাল্টোবিয়। 
যুগে বাংলা সাহত্য “সাহত্য-সাধনা, প্রভাতি 
[বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রল্থ। 1[৩১৬,২৫,২৬] 

হারাণচন্দ্র শাচ্ত্রী, মহামহোপাধ্যাক্স (১৫.১২, 
১৮৮১ - ২৭.৬.১৯৪৩) বালুভরা -- রাজশাহী । 
প্রসম্নকূমার চক্রবর্তী । তাঁর দশ বছর বয়সের সময় 
বাড়তে এক ভয়াবহ আশ্নিকাণ্ডের ফলে এক অনুজ 
ভিন্ন পরিবারের সকলের মৃত্যু হয়। পিতার এক 
যজমান শরচ্চন্দ্র খাঁ তাঁদের আশ্রয় দেন এবং 'কছু- 
কাল পর সংস্কৃত পড়ার জন্য তাঁকে কাশীতে 
মহামহোপাধ্যায় শিবকুমার শাস্ত্র 'নিকট পাঠান। 
গুরুর আশ্রয়ে ও যত্ে তান পসদ্ধান্ত কৌমনদণ' 
ও পাঁণান ব্যাকরণের সকল বিষয় অধ্যয়ন সমাপ্ত 
করে পাশ্ডিত্য অর্জন করেন। পরে ন্যায়, সাংখ্য, 
বেদান্ত ও মশমাংসাশাস্ত প্রভৃতি অধ্যয়ন করে 
বিশেষ কৃতাবদ্য হন। সব শেষে তান কাশ্মীর 
গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজে পাঁণানর উপাঁধ পরীক্ষা 
দিয়ে ব্যাকরণাচার্য ও "শাস্বশ' উপাধি লাভ করেন। 
কর্মজীবনের প্রারম্ভে 'তিনি রাজস্থানের ভুঙ্গরপুর- 
মহারাজের সভাপাণ্ডত হন। এক বছর এ” কাজ 



হাসান সুরাবদশী 

করে চলে আসেন। তারপর তানি খুলনা জেলার 
দৌলতপুর কলেজে সাহত্য ও পাঁণাঁনর, কাশন 
বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্তের এবং কাশী গভর্নমেন্ট 
কলেজে ব্যাকরণের প্রধান অধ্যাপকরূপে কার্য 

করেন। ১৯৩৭ খী, থেকে ১৯৪৩ খর, পধন্তি 
সংস্কৃত কলেজের বেদান্তের অধ্যাপক 

পদে বৃত ছিলেন। বাংলা, 'হন্দী, সংস্কৃত-_তিন 
ভাষাতেই 'তাঁন সুবস্তা ও সুপাঁণ্ডিত ছিলেন। বহু 
পন্র-পান্রকায় তাঁর পাশ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধাদ প্রকাঁশত 
হয়েছে। তাঁর রাঁচত প্রখ্যাত গ্রন্থ : 'কালাসদ্ধান্ত- 
দার্শনী'। মহামহোপাধ্যায় গোপসনাথ কাঁবরাজ 
ইংরেজীতে এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন। ১৯৪৩ 
খু, তান 'মহামহোপাধ্যায় উপাঁধ লাভ করেন। 
[১৩০] 

হাসান স্যরাবর্দী ১৮৮৪ -?) ঢাকা । কাঁল- 
কাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের প্রথম মুসলমান ভাইস- 
চ্যান্সেলর। ১৯৩১ খর. ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ?ি*ব- 
বদ্যালয় কংগ্রেসে ভারতীয় প্রাতীনাধদের নেতা 
নর্বাচিত হয়ে ইংল্যান্ডে যান। ৯৯২৩ খল. বঙ্গীয় 
ব্যবস্থাপক সভার ডেপুটি প্রোসিডেন্ট হন। ভারতের 
বহ: প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নানাভাবে মু্ত ছিলেন৷ বহু 
গ্রন্থের রচাঁয়তা। [২৬] 

হাঁসম। শ্রীমাই-টট্টগ্রাম। এই কবির রাঁচিত 
কয়েকাঁট পদ “ভারতবর্ষ পান্রকা ও অন্যান্য গ্রন্থে 
মুদ্রত আছে। একাঁট পদের নমুনা : “ন জানো ন 
চিনো কেবা যমুনার কুলে/দুরে থাকে বাজাএ 
বাঁশী ফুলের মালা গলে'। [৭৭] 

িকি, জেমস অগাস্টাস্। ২৯.১,.১৭৮০ 
খটী, কাঁলকাতা থেকে বাঙলা তথা ভারতের প্রথম 
সংবাদপন্র বেঙ্গল গেজেট" প্রকাশ করেন। হ'কর 
গেজেট প্রকাঁশত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঈস্ট হীণ্ডিয়া 
কোম্পানীর কর্মচারিগণ আতাঁঙ্কত হয়ে ওঠে। 
কোম্পানবর কর্মচারী ও ধর্ম-প্রচারক পাদরীদের 
ক্রিয়া-কলাপের বিষয় এই পন্রে প্রকাশিত হত। 
ওয়ারেন হোস্টংস ও তাঁর বন্ধু এঁলজা ইম্পের 
সঙ্গে হিকির সম্পর্ক ভাল ছল না। ফলে ১৭৮১ 
খু, হকি অর্থদন্ডে ও ১৪৮২ খু, ১৯ মাস 
কারাদণ্ডে দাণ্ডিত হন। তাছাড়া তাঁর পান্রকা ও 
প্রেস কোম্পান কতৃক বাজেয়াপ্ত হয়। “বেষ্গল 
গেজেট'ই এদেশে প্রথম সংবাদপন্লের হীতহাস সষ্ট 
করে এবং কোম্পানশ কর্তৃক সর্বপ্রথম সংবাদপন্র 
দলনের নানা আইন প্রবার্তত হয়। [৩,১২২] 

হিতেন্দ্রনাথ নন্দ (১৮৯১১ - ১৯.১২.১৯৭১)। 
পতা- ব্রাহ্গসমাজের আচার্য মথুরানাথ। শাল্তি- 
নিকেতন্ ্রক্মচর্য আশ্রমের প্রবীণতম ছাত্র 'িতেন্দ্র- 
নাথ প্রথম ভারতে প্রস্তুত ফাউন্টেন পেনের কাল 

[ ৫৬৯৯ ] িমাংশ সেন 

“কাজল কাঁল'র উদ্ভাবক ও প্রচলনকতণ ছিলেন । 
[১৪৪] 

1হমাংশ;কুমার দত্ত 0১৯০৮ - ১৯৪৪) কুমল্লা-_ 
পেববিঙ্ঞ)। সুগায়িকা মাতা ও পিতার উৎসাহে 
ছোটবেলা থেকেই গানের দিকে তাঁর অনুরাগ জন্মে । 
ছোটবেলায় কুমিল্লার এক ধর্মমন্দিরে ভজন গান করে 
সকলকে মোহত করতেন। ১৯২৪ খু. ম্যাক 
এবং কাঁলকাতা প্রোসডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ. পাশ 
করেন। কোন জলসায় না গাইলেও হইাতমধ্যে তাঁর 
গানের খ্যাত চাঁরাঁদকে ছাড়িয়ে পড়েছিল । সুরসাধনা 
ও বৈচিন্যের জন্য তরুণ বয়সেই ঢাকার সারস্বত 
সমাজ কর্তৃক তান 'সুরসাগর' উপাধ-ভুীঁষত হন। 
তাঁর সুরে কর্ণরসের প্রাধান্য ছিল। রাগ-সং্গশীতের 
উপর তান সুর রচনা করতেন। তাঁর সাংগর্দীতিক 
জশবনের প্রথম থেকে তাঁর সঙ্গে গণীতকার সুবোধ 
পুরকায়স্থ যুস্ত 'ছিলেন। অজয়কুমার ভট্টাচর্য ও 
বিনয় মুখোপাধ্যায়ের বহু গানে সুরযোজনা করে 
তিনি খ্যাত অর্জন করেন। 1৩,৫৪৩] 

[হমাংশবমল চক্রবতণ্প, ভটীচার্য (- ৭.১, 
১৯৩৪) চট্টগ্রাম। নেতা সূর্য সেন গ্রেপ্তার হবার পর 
চট্টগ্রাম গবগ্লবী দলের ৪ জন প্রাতশোধ নেবার 
উদ্দেশ্যে ৭.১.১৯৩৪ খত, ইউরোপীয় কাব 
পেল্টন) ময়দানে কয়েকজন আঁফসারকে আক্রমণ 
করেন। 'হিমাংশাবমল এবং 'নত্যরঞ্জন সেন ঘটনা- 
স্থলেই মারা যান। কৃষ্ণকুমার চৌধূরী ও হরেন্দ্রনাথ 
চক্রবতশির ফাঁস হয়। [৪২.৪৩,১৩৯] 

1হমাংশ্যমোহন বস; (১৯০৬ - ৫&.২,১৯৩৭) 
মুন্সীগঞ্জ-ঢাকা। দূর্গামোহন। স্কুল-জীবনে গুপ্ত 
বিপলবদ দলে যোগ দেন। ১৯২১ খ্বী., অসহযোগ 
আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার 
আক্ুমণের বীর িপ্লবীগণ আত্মগোপন করে কাঁল- 
কাতায় এসে তাঁর বাঁড়তেই থাকতেন। ১৯৩০ খশ. 
টেগার্ট হত্যা প্রচেস্টার সঙ্গে িলপ্ত সন্দেহে গ্রেপ্তার 
হন। পৃঁলস তাঁর উপর অমানুষিক নির্যাতন 
চালায়। স্বীকারোন্ত ও গোপন সংবাদ সংগ্রহের 
আশায় স্পেশাল ব্রাণ্টের [িস. হ্যানসন তাঁর বুকে 
পদাঘাত করে। কোন তথ্য সংগ্রহ করতে না পেরে 
তাঁকে প্রোসিডেল্সী জেলে পাঠানো হয় । কারমাইকেল 
মোঁডক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। [১৯০,৪২] 

1হমাংশু সেন (১৯১৫ - ১.৪.১৯৩০)১ বড়- 
হাতিয়া- চট্টগ্রাম । চন্দ্রকুমার। ১৯২৮ খী, গুপ্ত 
দবগ্লবী দলে যোগ দেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্ু- 
মণের সময় ১৮.৪.১৯৩০) অস্ত্রাার ভবনে আগুন 
লাগাতে গিয়ে নিজে গুরুতরভাবে পুড়ে যান। 
গ্রেপ্তার এড়াতে তাঁকে আত্মগোপন করতে হয়। 
চট্টগ্রামের চন্দনপূরার একট বাঁড় থেকে প্ালস 



হাম্বির 

কাল সম্পর্কে স্বালাখত উীন্ত : 'হাজার দু সত 
পচিআসি হিজরি/বঙ্গে পাঁচ সত্তর তৎপরে গণ 
কার । [২] 

হাম্বির। িফূুপুরের এই রাজার রাজত্বকাল 
১৫৯১ -১৬১৬ খ্ডী.। তাঁর পিতা মল্ল রাজবংশের 
৪৯তম রাজা ধর হাম্বির ১৫৮৬ খু. প্রথম মোগল 
সম্রাটদের কর দেন। হাম্বির শ্রীনবাস আচার্ষের 
কাছে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নিলে সমগ্র 'িকূপুর 
রাজ্যে প্রেমধর্মের জোয়ার আসে । মদনমোহন" সারা 
িষুপুরের উপাস্য দেবতা বলে পাঁজত হন। 
হাম্বির-রচিত ২ট পদ পদকজ্পতর: গ্রন্থে ধৃত আছে। 
১৬০৮ খ্যা. হাম্বির ইসলাম খানের নিকট পরাজয় 
স্বীকার করলেও কার্যত ১৬১৩ খ্যীম্টাব্দের আগে 
মোগলদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেন 'নি। তাঁর 
সময়ের পর থেকে বিষূুপুর রাজাদের পৃজ্ঠ- 
পোষকতায় সমগ্র বাঁকুড়া গৌড়ীয় মন্দির-স্থাপত্যের 
কীর্তিনগর হয়ে ওঠে । তাঁর পূত্র রঘুনাথ সর্ব- 
প্রথম ক্ষান্রয় পদবী শীঁসংহ" ব্যবহার করেন। রঘ- 
নাথের শাসনকালে সম্ভবত ১৬৪৩ -&৬ খু, 
মধ্যে শ্যামরায়, জোড়বাংলা ও কালাচাঁদের মান্দর 
ননার্মত হয়। রঘুনাথের পত্র বীর [সিংহ শবঞ্ু- 
পুরের দুর্গ* নির্মাণ এবং বাঁধ নামে পাঁরাচিত 
৮ট বৃহৎ জলাশয় খনন করান। [৩] 

হারাণচন্দ্র চক্রবতর্শী (২৮.১.১৮৪৯ -১৯৩৫) 
নাকৃলিয়া--পাবনা। আনন্দচন্দ্র। প্রথমে সাহিত্য, 
অলঙ্কার ও দর্শনশাস্ত ও পরে মুর্শিদাবাদের 
গঙ্গাধর কবিরাজের কাছে আয়ূর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন 
করে "চাঁকৎসা-ব্যবসায় শুরু করেন এবং অক্প- 
দিনেই খ্যাতনামা হন। ১৯২৪ খা, স্যার আশু 
তোষ ও দ্বাঁরক চক্রবর্তীর কথায় কাঁলকাতায় এসে 
নিই সর্বপ্রথম আয়ূবেদের শল্যাচিকৎসার 
প্রবর্তন করেন। ক্যান্সার রোগ 'চাকৎসায় তান 
আঁদ্বতীয় ছিলেন। তাঁর মতে প্রান আয়ুবে্দ 
আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিংসাশাস্ত অপেক্ষা আধক- 
তর বিজ্ঞানসম্মত । জয়পুর 'বিশবাবদ্যালয় এবং 
পুনা আয়ুবে্দ মহামণ্ডলের পরীক্ষক ও প্রশনকর্তা 
ছিলেন। রাজশাহীতে আয়ুর্বেদ কলেজ প্রাতিজ্চার 
জন্য তিনি ৭০ হাজার টাকা ও ৪ হাজার ২ শত 
টাকা আয়ের সম্পান্ত, বাঁড় এবং আসবাবাঁদ দান 
করেন। 1[৩,২৫,২৬] 

হারাণচন্দ্র চাকলাদার (১৮৭৪ - ১৯৫৮) দাঁক্ষিণ- 
পাড়া ফাঁরদপুর। বহুভাষাজ্ঞানী সুপাণ্ডিত ও 
িক্ষাবিদ। কাঁলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের এম.এ. । 
“লন সোসাইটি"র প্রতিষ্ঠাতা সতাশচন্দ্রের সংস্পর্শে 
আসেন ও উন্ত প্রাত্জ্ঠানের মুখপল্র “ডন” পনিকায় 
এ্রীতহাঁসক গবেষণামূলক 'নবন্ধ লিখে সুখ্যাতি 

[৫৯৮ ] হারাণচল্ছু শাস্ত্র 

অর্জন করেন। প্রথমে ডাকবিভাগের চাকার 'দয়ে 
তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ হয়। বেঙ্গল ন্যাশনাল 
কলেজের হাতহাসের অধ্যাপক (১৯০৬), শবপুর 
হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং 'রপন কলেজ ও 
বহার ন্যাশনাল কলেজের অধ্যাপকরূপে কাজ 
করেন। ১৯১৮ খতীজ্টাব্দে তিনি কাঁলকাতা 'ব*ব- 
বদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
[বিভাগের অধ্যাপক হন। পরে নৃতত্ত বিভাগের 
অধ্যাপকরূপে কাজ করেন। ইংরেজী, বাংলা, 
সংস্কৃত ও পালি ছাড়া ইতালশয় ও জার্মান ভাষাতেও 
তাঁর ব্যৎপার্ত ছিল। ১৯৩৬ খশী, ইন্দোরে 
ইপ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের নৃতত্্ব শাখার সভাপাতি 
হয়োছলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা : এশদ ফার্স্ট 
আউটউলাইনস অফ এ িস্টেমোটক আ্যনখ্রোপলাজ 
অফ এশিয়া, ইতাল?য় গ্রন্থের অনুবাদ), স্টাঁডিজ- 
ইন দি কামসূত্র অফ বাংসায়ন”, “সোশ্যাল লাইফ 
ইন এনশেল্ট ইণ্ডিয়া”, 'এরয়ান অকুপেশন অফ 

জিওগ্রাফ অফ কাঁলদাস" প্রভৃতি । [৩] 
হারাণচন্দ্র রাক্ষিত (১৮৬৪ - ১৯২৬) মাঁজল- 

পুর- চব্বিশ পরগনা । হরিদাস। কর্ণধার, এবং 
'বঙ্গবাসী* পান্রকার সম্পাদক 'ছিলেন। শেকৃসু- 
পীয়ারের গ্রন্থের বঙ্গান্বাদক। ১.১,১৯০৩ খী, 
সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাঁভষেক উপলক্ষে 'রায়- 
সাহেব উপাঁধ পান। তরি রচিত "রাণী ভবান?,, 
“বঙ্গের শেষবীর”, "মন্দের সাধন”, 'জ্যোঁতির্ময়ণ,, 
কামিনী ও কাণ্চন”, প্রাতিভাসুন্দরী”, "ভক্টোরিয়া 
যুগে বাংলা সাহত্য, 'সাহত্য-সাধনা প্রভৃতি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রল্থ। 1৩,৫)২৫,২৬] 

হারাণচচ্দ্র শাক্ত্রশ, মহামহোপাধ্যাকস (১৫.১২, 
১৮৮৯ - ২৭.৬.১৯৪৩) বালুভরা -- রাজশাহণী। 
প্রসম্নকুমার চক্রবর্তী । তাঁর দশ বছর বয়সের সময় 
বাড়তে এক ভয়াবহ আঁগ্নকাণ্ডের ফলে এক অনুজ 
ভিন্ন পাঁরবারের সকলের মৃত্যু হয়। 'পতার এক 
বজমান শরচ্চন্দ্র খাঁ তাঁদের আশ্রয় দেন এবং 'িছ:- 
কাল পর সংস্কৃত পড়ার জন্য তাঁকে কাশশতে 
মহামহোপাধ্যায় শবকুমার শাস্তীর নিকট পাঠান। 
গুরুর আশ্রয়ে ও যত্বে তান শসদ্ধাল্ত কৌমুদী, 
ও পাঁণাঁন ব্যাকরণের সকল বিষয় অধ্যয়ন সমাপ্ত 
করে পাণ্ডিত্য অজর্ন করেন। পরে ন্যায়, সাংখ্য, 
বেদান্ত ও মমাংসাশাস্ত প্রভাতি অধ্যয়ন করে 
বিশেষ কৃতবিদ্য হন। সব শেষে 'তাঁন কাশ্মীর 
গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজে পাঁণনির উপাঁধি পরাক্ষা 
দয়ে 'ব্যাকরণাচার্য ও 'শাস্পশ' উপাঁধ লাভ করেন। 
কর্মজীবনের প্রারম্ভে তিনি রাজস্থানের ভুঙ্গরপ্র- 
মহারাজের সভাপাণ্ডিত হন। এক বছর এ, কাজ 
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করে চলে আসেন। তারপর তান খুলনা জেলার 
দৌলতপুর কলেজে সাহিত্য ও পাঁণানর, কাশী 
[িশ্বাবিদ্যালয়ে বেদান্তের এবং কাশী গভর্নমেন্ট 
কলেজে ব্যাকরণের প্রধান অধ্যাপকরূপে কার্য 
করেন। ১৯৩৭ খী, থেকে ১৯৪৩ খ্ী, পর্য্ত 
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের বেদান্তের অধ্যাপক 

পদে বৃত ছিলেন। বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত-_-তন 
ভাষাতেই 'তাঁন স্বন্তা ও সপাঁণ্ডত 'ছলেন। বহু 
পন্র-পান্রকায় তাঁর পাণ্ডিত্যপূ্ণ প্রবন্ধাদ প্রকাঁশত 
হয়েছে। তাঁর রাঁচত প্রখ্যাত গ্রন্থ : কালাসিদ্ধান্ত- 
দার্শনী'। মহামহোপাধ্যায় গোপদনাথ কবিরাজ 
ইংরেজীতে এই গ্রন্থের ভূমিকা লখেছেন। ১৯৪৩ 
খ্ী, তান 'মহামহোপাধ্যায় উপাধ লাভ করেন। 
[১৩০] 

হাসান পারাবর্শী (১৮৮৪ -?) ঢাকা । কাঁল- 
কাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের প্রথম মুসলমান ভাইস- 
চ্যান্সেলর। ১৯৩১ খর, 'ব্রাটশ সাম্রাজ্য গবশ্ব- 
বদ্যালয় কংগ্রেসে ভারতীয় প্রাতাঁনাীধদের নেতা 
পনর্বাচত হয়ে ইংল্যান্ডে যান। ১৯২৩ খী, বঙ্গণয় 
ব্যবস্থাপক সভার ডেপুটি প্রোসডেন্ট হন। ভারতের 
বহ প্রাতিষ্ঠানের সত্যে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। বহু 
গ্রন্থের রচারতা। [২৬] 

হাপসিম। শ্রীমাই- টট্টগ্রাম। এই কাঁবর রাঁচত 

কয়েকাট পদ 'ভারতবর্ষ” পান্রকা ও অন্যান্য গ্রন্থে 

মুদ্রিত আছে। একট পদের নমুনা : 'ন জানো ন 
চিনো কেবা যমুনার কুলে/দুরে থাকে বাজাএ 
বাঁশশ ফুলের মালা গলে'। 1৭৭] 

হকি, জেমস অগাস্টাস। ২৯.১.১৭৮০ 
খ্ী, কলিকাতা থেকে বাঙলা তথা ভারতের প্রথম 
সংবাদপত্র “বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশ করেন। হকির 
গেজেট প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঈস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানীর কর্মচাঁরগণ আতাঁঙ্কত হয়ে ওঠে। 
কোম্পানীর কর্মচারী ও ধর্ম-প্রচারক পাদর নদের 
ক্রিয়া-কলাপের বিষয় এই পত্রে প্রকাশিত হত। 
ওয়ারেন হেস্টিংস ও তাঁর বন্ধু এলজা ইম্পের 
সঙ্গে 'হাকর সম্পর্ক ভাল ছিল না। ফলে ১৭৮১ 
খু, হি অর্থদন্ডে ও ১৭৮২ খন, ১৯ মাস 
কারাদণ্ডে দাণ্ডিত হন। তাছাড়া তাঁর পান্রকা ও 
প্রেস কোম্পানী কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। 'বেঙ্গাল 
গেজেট'ই এদেশে প্রথম সংবাদপন্ত্ের ইীতহাস সৃষ্ট 
করে এবং কোম্পানশ কর্তৃক সর্বপ্রথম সংবাদপত্র 
দলনের নানা আইন প্রবার্তত হয়। [৩,১২২] 

দহতেন্দ্রনাথ নন্দ (১৮৯১ - ১৯,১২.১৯৭১)। 
[পতা- ব্লাহ্মসমাজের আচার্য মথুরানাথ। শাল্তি- 
নিকেতন ব্রন্গচর্ধ আশ্রমের প্রবীণতম ছাত্র হিতেন্দ্র- 

[ ৫৯৯ | হিমাংশ্ সেন 

কাজল কাল'র উদ্ভাবক ও প্রচলনকর্তা ছিলেন। 
[১৪৪] 

দহমাংশ্যকুমার দত্ত ১৯০৮ - ১৯৪৪) কুঁমল্লা_ 
পের্ববঙ্গ)। সুগাক্সিকা মাতা ও পিতার উৎসাহে 
ছোটবেলা থেকেই গানের দিকে তাঁর অনুরাগ জল্মে। 
ছোটবেলায় কুমিল্লার এক ধর্মমান্দরে ভজন গান করে 
সকলকে মোহত করতেন। ১৯২৪ খঢী. ম্যাট্রিক 
এবং কাঁলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ. পাশ 
করেন। কোন জলসায় না গাইলেও ইতিমধ্যে তাঁর 

ও বৈচিন্যের জন্য তরুণ বয়সেই ঢাকার সারস্বত 
সমাজ কর্তৃক তান 'সূরসাগর' উপাধি-ভূঁষত হন। 
তাঁর সুরে করুণরসের প্রাধান্য ছিল । রাগ-সগ্গনীতের 
উপর তানি সুর রচনা করতেন। তাঁর সাঙ্গীতিক 
জশবনের প্রথম থেকে তাঁর সঙ্গে গণীতকার সুবোধ 
পূরকায়স্থ য্যন্ত ছিলেন। অজয়কুমার ভট্টাচার্থ ও 
বিনয় মুখোপাধ্যায়ের বহু গানে সুরযোজনা করে 
তান খ্যাত অর্জন করেন। 1৩,৫৩] 

[হমাংশবিমল চক্রবতর্প, ভট্রাচার্য (?- ৭.১, 
১৯৩৪) টট্টগ্রাম। নেতা সূর্য সেন গ্রেপ্তার হবার পর 
চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের ৪ জন প্রাতশোধ নেবার 
উদ্দেশ্যে ৭.১.১৯৩৪ খু, ইউরোপীয় ক্লাব 

পেল্টন) ময়দানে কয়েকজন আঁফসারকে আক্রমণ 
করেন। হিমাংশীবমল এবং 'নত্যরঞ্জন সেন ঘটনা- 
স্থলেই মারা যান। কৃষ্ণকুমার চৌধ্রী ও হরেন্দ্রনাথ 
চক্রবতর ফাঁস হয়। [৪২,৪৩,১৩৯] 

?িমাংশযমোহন বস; (১৯০৬ - $,.২,৯১৯৩৭) 

মুল্সীগঞ্জ_ঢাকা। দূর্গামোহন। স্কুল-জীবনে গুপ্ত 
ধবপ্লবণ দলে যোগ দেন। ১৯২১ খী. অসহযোগ 
আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম অস্ত্াগার 
আকরুমণের বীর 'বপ্লবীগণ আত্মগোপন করে কাঁল- 
কাতায় এসে তাঁর বাড়তেই থাকতেন। ১৯৯৩০ খু, 
টেগা্ট হত্যা প্রচেষ্টার সঙ্গে 'লিস্ত সন্দেহে গ্রেপ্তার 
হন। পুলিস তাঁর উপর অমানাষক 'নর্যাতন 
চালায়। স্বীকারোন্ত ও গোপন সংবাদ সংগ্রহের 
আশায় স্পেশাল ব্রাণ্ের ছি.স. হ্যানসন তাঁর বুকে 
পদাঘাত করে। কোন তথ্য সংগ্রহ করতে না পেরে 
তাঁকে প্রোসিডেন্সী জেলে পাঠানো হয়। কারমাইকেল 
মোঁড়ক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। [১০১৪২] 

ধহিমাংশ; দেন (১৯১৫ - ১.৬,১৯৩০) বড়- 
হাতিয়া- চট্টগ্রাম । চন্দ্রকুমার। ১৯২৮ খী. গুপ্ত 
'বগলবী দলে যোগ দেন। চট্টগ্রাম অস্ত্াগার আক্র- 
মণের সময় ১৮.৪.১৯৩০) অস্ত্রাগার ভবনে আগদন 
লাগাতে গিয়ে নিজে গুরুূতরভাবে পুড়ে যান। 
গ্রেপ্তার এড়াতে তাঁকে আত্মগোপন করতে হয়। 

নাথ প্রথম ভারতে প্রস্তুত ফাউল্টেন পেনের কাল টট্টগ্রামের চন্দনপুরার একটি বাঁড় থেকে পাঁলস 



1হরণকুমার রায়চৌধুরণ 

তাঁকে গ্রেপ্তার করে। চট্টগ্রাম জেল হাসপাতালে 
মৃত্যু? [৪২7 

1হরণকুমার রায়চৌধ্রশ (2-১৯২৭/২৮)। 
আশুতোষ কলেজে পাল ভাষার অধ্যাপক 'ছিলেন। 
বৌদ্ধ সাঁহত্য-বিষয়ে বহন প্রবন্ধ রচনা করে তান 
'ভারতবর্ষ” পীল্রকায় প্রকাশ করেন। বঙ্গীয় সাহত্য 
পারষদের সহ-সম্পাদক ছিলেন। 1৫] 

গিরণ্ময় হেনা) গাগ্গুলশ (২৬.৮.১৯১৯- 
$.৯১,১৯৬৯) পানবাজার- গৌহাঁটি। পিতা সত্য- 
চরণ বর্ধমান থেকে কাজের সন্ধানে গৌহাটি যান। 
হিরণ্ময়ের অপর নাম িকেন্দ্রজৎ। মেধাবী ছাত্র 
টিকেন্দ্রাজং অত্যন্ত কম্টের মধ্যে পড়াশুনা করে 
১৯৪০ খ্ী. ম্যার্রিক ও ১৯৪২ খী, আই.এ. পাশ 
করেন। অর্থের অভাবে ভান্তারী পড়ার ইচ্ছা পূর্ণ 
না হলেও ধথেস্ট পড়াশুনা করেছেন। খেলাধূলাতে 
পারদর্শী ছিলেন। অর্থোপার্জনের জন্য কলেজের 
পড়া ছেড়ে চায়ের ব্যবসায়, ঠিকাদার কাজ ইত্যাঁদ 
করেছেন। আগস্ট 'বস্লবে যোগ 'দয়ে আসামে 
শবপ্লবী সরকার” গঠনের স্বপ্ন দেখোছলেন। 
১৯৪২ খ্ী, আর.স-প.আই. দলের সদস্য হন। 
১৯১৪৫৬-৪৮ খু. পর্যন্ত তাঁর প্রধান কাজ ছিল 
দলের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহ করা এবং গোপন 

বাহন গড়ে তোলা। ১৯৪৮ খ্ী, দল 'দ্বধা- 
'বভন্ত হলে তিনি পান্নালাল দাশগুপ্ত পাঁরচাঁলিত 
গোম্ভীতে যোগ দেন এবং নেতার 'ানঁশে পশ্চিম- 
বঙ্গে এসে শবগ্লবে'র ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সচেষ্ট 
হন। ১৯৪৯ খু. দমদম-বাঁসরহাট বিদ্রোহের অন্য- 
তম নায়ক হেনা গাঞ্গুলীকে ১২.৮.১৯৪৯ খ্ডী, 
একট চটকলের ডাকাত সম্পকে গ্রেপ্তার করা হয়। 
৪,১২.১৯৪১৯ খু. তান প্রেসিডেল্সপী জেল থেকে 
পালাতে সমর্থ হন। ১০ মাস পরে আবার ধরা 

পড়েন এবং ১৫.৮.১৯৬ ২ খু. দমদম-বাঁসরহাট 
বিদ্রোহের অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে তিনিও ছাড়া 
পান। জেল থেকে ম্যীন্ত পেয়ে প্রথমে চায়ের ব্যবসায় 
ও পরে ঠিকাদারির কাজ করে প্রচুর অর্থ উপার্জন 
করলেও নিজে অত্যন্ত সাদাসধেভাবে থাকতেন । 
পাঁরবারের জন্যও সে-অর্থ ব্যায়ত হত না। ১৯৬৭ 
খ্যী. ঠিকাদারির কাজ ছেড়ে কলিকাতায় আসেন। 
এই সময় তান এক বস্তাঁরত রাজনোতিক 
শরথাসিস'ও লিখেছিলেন । িছাঁদনের মধ্যে পঁলস 
'বাভলম্ন ডাকাতির আভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। 
প্রমাণাভাবে মাস ছয় পর ছাড়া পান। ১.৭.১৯৬৮ 
খু. পাক স্ট্রপটে এক ডাকাতি হয়। পরে সংঘাঁটত 
সদর স্ট্রশট ডাকাতি, দাউ আঁলপরের সশস্ত্র 
ডাকাতি এবং হাওড়া ও মোঁদনীপুরের মেলভ্যান 
ডাকাতি সম্পর্কে প্দীলস তাঁর খোঁজ করতে থাকে । 

[৬০০ ] 1হরণ্ময়শী ঘোষ 

হাওড়ার এক আস্তানায় তাঁকে ধরতে গিয়ে পাঁলস 
ঘরবন্দী হয়ে পড়ে এবং তান পাঁলয়ে যেতে সক্ষম 
হন। এই সময় অবস্থা এরুপ দাঁড়ায় যে ডাকাতির 
আশঙকায় পাালসকে প্রাতি মাসের প্রথম সপ্তাহে 
ব্যাঙক ও পোস্ট আফিসগ্চালতে সশস্ত্র প্রহরার 
ব্যবস্থা করতে হয়োছিল। ৫.৯.১৯৬৯ খুশি. গোয়েন্দা 
প্যালসের সঙ্গে মুখোমুখ গলি বিনিময়ের ফলে 
ও জনতার আক্রমণে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। 
'বিতাঁকত-ব্যান্তত্ব হেনা গাঞঙ্গুলীর কার্যকলাপ নিয়ে 
বাঙলাদেশের রাজনশীততে ১৯৯৬৯ খত 
আলোড়ন-গুঞ্জন উঠোছল। প্রশন জেগোছল--তাঁন 
মামুলী ডাকাত, না বিপ্লবী! [১৬] 

?হরণ্ময় রায়চৌধূরশ (১৮৮৪ - ১৯৬ ২) দাক্ষিণ- 
1ডাঁহ-যশোহর। কুষ্ভূষণ। প্রখ্যাত ভাস্কর ও 
শিল্পন। কাঁলকাতা 'হন্দু স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ 
করে কাঁলকাতার সরকারী আর্ট স্কুলে ভার্ত হন। 
সেখানকার অধ্যক্ষ বিখ্যাত "চন্ত্রীশজ্প হ্যাভেল 
সাহেবের তত্বাবধানে শিক্ষা শেষ করে অবনীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের শিষ্য হন। ভাস্কর্যাবদ্যা শিক্ষার জন্য 
1তাঁন ইংল্যান্ডে যান ও রয়্যাল কলেজে ভার্ত হন। 
'আযডভেন্ট অফ ক্প্রং নামে একটি ব্রোজজের মুর্ত 
নির্মাণের জন্য পুরস্কার লাভ করেন। শিক্ষা শেষ 

অর্থাৎ এ.আর.স.এ. হন। তাছাড়া লপ্ডনের আযাল- 
বয়ন ওয়াকসে ভাস্কর্যাবদ্যার অনুশীলন করেন। 
১৯১৫ খ্যী, ভারতে ফিরে এসে তান শ্রীনগরে 
ড্রয়িং স্কুলে শিক্ষকতা করতে থাকেন। ১৯২৫ 
খু, তান জয়পুর আর্টস স্কুলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত 
হন এবং পরে তান লক্ষেনী-এর গভর্নমেন্ট স্কুল 
অফ আর্টস্ অআ্যান্ড ক্র্যাফুউস-এ সুপারি- 
শ্েশ্ডিং ক্র্যাফটূস্ম্যানর্পে ১৪ বছর কাজ করে 
১৯১৪৩ খ্ী, অবসর নেন। তাঁর ভাস্কর্ষে খ্যাতনামা 
ব্যান্তদের প্রাতিকৃতি ও ব্যন্তিত্ব 'নখ*তভাবে ফুটে 
উঠেছে। 'বাস্ট অফ এ লোড”, 'গান্ধৰ', রাজা স্যার 
রামপাল সিং, শ্রীবিফুনারায়ণ ভাতখন্ডে রোজ), 
'অতুলপ্রসাদ সেন, মোর্কেল), প্রভাতি মনীষীদের 
প্রাতকাতি-গঠন তাঁর ভাস্ক্ষের উল্লেখযোগ্য 
নিদর্শন। [৩] 

িরণ্ময়ী ঘোষ (১৮৯৩ - ৩০.১০,১৯৭৩) 
হাবগঞ্জ- শ্রীহট্র। গুরুচরণ গুহা । পৈতৃক নিবাস 
ক্মপুর-ঢাকা। স্বামী মাতরঞ্জন জাতীয়তাবাদশ 
ও সমাজসেবশ ছিলেন। ১৯০৫ খস. বঙ্জাভঙ্গ 
আন্দোলন হরণ্ময়শকে অননপ্রাণত করে। ২৫ বছর 
বয়সে বিধবা হয়ে পূল্রকন্যাসহ 'পন্লালয়ে আসেন 
এবং বিপ্বলশ বরেন্দ্রল্দ্র সেনের সহায়তায় চ্বদেশশ 
আন্দোলনের সঙ্গে সংয্ন্ত থাকেন। ১৯২৪- ২৫ 



[হরণ্ময়শ দেবশ 

খু. দেশাপ্রয় যতীন্দ্রমোহনের সভাপাঁতত্বে আসামে 
অনুচ্ঠিত প্রাদেশিক সম্মেলনে 'তাঁন স্বেচ্ছাসৌবকা 
বাঁহনী সংগঠনে ও পাঁরচালনায় বিশেষ ভূমিকা 
নেন। ১৯২৯ খু, থেকে কাঁলকাতায় বসবাস করতে 
থাকেন। এই সময় তান উত্তর কাঁলকাতা কংগ্রেস 
মাহলা সাব-কমমিটির একজন কার্যকরী সদস্যা 
নর্বাচত হন। ১৯৩০ খু, অসহযোগ আন্দোলনে 
যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। ছেলেদের বিপ্লবী 
আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে শ্রামকনেতা 

বাড়তে পমলন সামাতি' প্রতীন্ভত হয়। ১৯৩৯ 
খা. তিনি সুভাষচন্দ্রের ফরওয়ার্ড রক দলে যোগ 
দেন। ১৯৪২ খশ. "ভারত-ছাড়* আন্দোলনে অংশ- 
গ্রহণ করেন। শ্রীরামকদেবের অন্তরঙ্গ স্বামী 
শিবানন্দ তাঁর দীক্ষাগুরু ছিলেন। [১৪৯] 
হিরণ্ময়ী দেবী (১৮৭০ -?) কাঁলকাতা । জানকণ- 

নাথ ঘোষাল। মাতা-খ্যাতরনাম্নী ওপন্যাঁসক, 
কব ও 'ভারতা"-সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী । 
মাতামহ-দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১২ বছর বয়স থেকে 
ছোটদের জন্য কাঁবতা রচনা শুরু করেন। ছেলেদের 
মাসিকপন্র “সখা"য় তার রাঁচিত কাঁবতা 'নয়ামত 
প্রকাশিত হত। 'িছ্াদন তান কাঁনষ্ঠা ভাগনী 
সরলা দেবীর সঙ্গে “ভারতন” পাত্রকা সম্পাদনা 
করেন। মাতার প্রাতিষ্ঠিত 'সাঁখ-সামাতি'র কর্ন 
ছিলেন৷ এই সাঁমাতি একবার লুপ্ত হবার উপক্রম 
হলে তিনি নিজ সাত অথেরি উপর ান্ভর করে 
একাঁট বিধবা-আশ্রম খুলে সাঁমাতিকে 
করেন। তান স্াহত্যজগতে 'িবশেষ 
না করলেও 'বাবধ লোক-হিতকর কাজের জন্য 
বিশেষভাবে স্মরণীয় । 188] 

হসরা বুলবল। উনাঁবংশ শতাব্দীর কাঁলকাতাস্থ 
একজন বিখ্যাত বাইজী। ১৮৫৩ খু. তাঁর পূুন্নরকে 
হন্দু কলেজে ভার্তি করার জন্য একদল রক্ষণশীল 
ব্যান্ত তাঁদের ছেলেদের এ কলেজে যাওয়া বন্ধ করে 
দেন এবং রাজেন্দ্রনাথ দত্তের চেষ্টা ও উদ্যোগে ২.৫. 
১৮৫৩ খপ. 'হন্দু মেদ্রোপাঁলটান কলেজ স্থাঁপত 
হয়। কয়েকমাসের মধ্যেই এই কলেজের ছান্রসংখ্যা 
প্রায় হাজারে দাঁড়ায় । কলেজের এই উল্লাত দেখে 
পশক্ষা-সমাজ শাঁওকত হয়ে হীরা বুলবুলের পুত্রকে 
হিন্দু কলেজ থেকে 'বদায় দেয় এবং ছান্র-সংখ্যা 
বৃদ্ধির জন্য 'হন্দু কলেজের ছান্র-বেতনও কাঁময়ে 
দেওয়া হয়। [0৮১৩৬১৪৫১৪৮] 

হশরালাল চট্টোপাধ্যায় । মনোমোহন থিয়েটারের 
খ্যাতনামা আঁভনেতা। 'সারওকাঁমক চরিন্লে তান 
বিশেষ * পারদার্শতা দেঁখিযোছলেন। কমৌঁডিয়ান 
হিসাবে তাঁর খ্যাঁত ছিল। দানীবাবূর অনু- 

[ ৬০১৯ ] হশীরালাল দাশগ:প্ত 

পস্থাতিতে তাঁর পার্টও 'তাঁন সুনামের সঙ্গে 
আঁভনয় করেছেন। 17১৪১] 

হখরালাল দত্ত (- ১৫.৯.১৯৪২) কাদাপাড়া 
-ঢাকা। কৈলাসচন্দ্র। “ভারত-ছাড়” আন্দোলনের 
সময় ঢাকয়ে পুঁলিসের গুীলতে মারা যান। 1৪২] 

হণীরালাল দাশগ7্ত৯(? - ২০.৪.১৯৭১) বাঁর- 
শাল। সম্্রা্ত আইন ব্যবসায়ীর পুত্র ছিলেন। 
খ্যাতনামা বিপ্লব নেতা সতন্দ্রনাথ সেনের ঘাঁন্ঠ 
সহকার্মরূপে তাঁর রাজনোৌতক জীবনের শুরু হয়। 
১৯২১ খু. থেকে ভারত-িভাগ্ পর্যন্ত 'বাভন্ন 
আন্দোলনে প্রায় ৮ বছর কারারুদ্ধ 'ছলেন। দেশ- 
বাভাগের পর পূর্ব-পাঁকস্তানের দুঃস্থ জনগণের 
সেবায় আত্মীনয়োগ করেন । পাকিস্তানের কারাগারে 
দীর্ঘ ৮ বছর আবদ্ধ ছলেন। ২৫ মার্চ ১৯৭১ 
থু. বাংলাদেশের মাান্তযুদ্ধ ঘোষণার পর পাঁক- 
স্তান ফৌজ তাঁকে গ্রেপ্তার করে পট/য়াখালি জেলে 
বন্দ রাখে। ২০ এীপ্রল পাকিস্তানী ফৌজের 
লোকেরা তাঁকে "নর্মমভাবে হত্যা করে মাটি চাপা 
দয়ে দেয়। [১৬] 

দাশগ;স্ত ২১৮৯০ - ৩০,১০.১৯৭১) 
মাহলাড়া_বারশাল। মধুসূদন । প্রখ্যাত বিপ্লব 
ও সুলেখক। ১৯০৫ খুন. স্বদেশী আন্দোলনের 

এবং হাটে বাজারে বলাতী বস্ত ও 'বলাতী লবণ 
বয়কটের জন্য দোকানে দোকানে পিকেটিং পাঁর- 
চালনা করেন। ১৯০৬ খন, উত্তর-বাখরগঞ্জের 
দুভর্ষে তান 'রালফের কাজে যোগ দেন ও 
দুর্গত অণ্চলে সেবাকার্য করেন। ১৯০৮ খী, 

সঙ্গে থেকে পড়াশুনা করবার জন্য বাঁরশাল 
অক্সফোর্ড মশন হস্টেলে আসেন। এই সময়েই 
তান ব্ুজমোহন স্কুলের শিক্ষক সতীশচন্দ্র মুখো- 
পাধ্যায়ের সান্লিধ্লাভ করেন এবং তাঁরই প্রভাবে 
বাবগ্লবী দলে যোগ দেন। মাহলাড়া গ্রামে একটি 
গবপ্লবী দলও তান গড়ে তুলৌছলন। ১৯১১ 
খ, কাঁলকাতায় কলেজ-জশবনে সাহত্যচ্চার 
মাধ্যমে তৎকালীন সাহাত্যিকগণের সঙ্গে তানি 
পাঁরাচিত হন এবং মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার আনু- 
ক্ল্যে প্সূহদ' নামে একাঁট মাঁসক পান্রকার প্রকাশ 
ও সম্পাদনা করেন। এই কাজের স[ন্রে তান কাঁল- 
কাতার বপ্লবীদের সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করতেন। 
এপ্রল ১৯১৬ খু. িগ্লবকর্মের জন্য কালকাতার 
ওয়াই.এম,স.এ. হস্টেল থেকে 'রভলভার অপ- 
হরণের যড়যল্ত্রে জাঁড়ত--এই সন্দেহে গ্রেপ্তার হয়ে 
পরে বর্ধমানের কাঁকসা থানায় অন্তরীণাবদ্ধ হন। 



হীরালাল সেন 

১৯৯৮ খু, মাীন্ত পান। এ্রাপ্রল ১৯২১৯ খএস. 
1বাঁপনচন্দ্র পালের সভাপাতত্বে বারশালে কংগ্রেসের 

দায়িত্ব পালন করেন। এ বছরই ২০ মে তাঁরখে 
চদিপূরে আগত ধর্মঘটী চা-বাগিচার শ্রামকদের 
উপর সরকারী অত্যাচারের প্রাতবাদে বাঁরশালে 
স্টশমার ধর্মঘট পাঁরচালনায় 'তাঁন অংশগ্রহণ করে- 
ছলেন। কংগ্রেস আদর্শ প্রচারের জন্য 'তাঁন বাঁর- 
শালে "অভ্যুদয় প্রেস” স্থাপন করেন এবং 'বারশাল, 
নামে একটি সাপ্তাঁহক পান্রকা প্রকাশ এবং যুব 
আন্দোলনের মুখপন্র-রুপে “তরুণ” নামে একটি 
মাসিক পন্দরের প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। তানি 
সুলেখক ছিলেন এবং একজন দক্ষ 'শকারঈ-রুপেও 
সপাঁরচিত হয়োছিলেন। 'শকার-সম্পর্ক তাঁর রচিত 
দু"থানি বিখ্যাত গ্রল্থ 'বাঘের জঙ্গল” ও 'মায়ামৃগ? | 
তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ : “জননায়ক আঁশ্বনীকুমার, ও 
স্বাধীনতা-সংগ্রামে বারশাল'। 1১১৪] 

হশরালাল সেন। কাঁলকাতা ? চন্দ্রমোহন। তিনি 
ও তাঁর সুযোগ্য ভ্রাতা মাঁতলাল কাঁলকাতায় প্রথম 
যুগের ছায়াছাঁব প্রদর্শনের অগ্রদূত । এফ.এ. পাঠরত 
অবস্থায় ছায়াছাব প্রদর্শনে উৎসাহত হন। ১৮৯৮ 
খু. “রয়্যাল বায়স্কোপ? নাম দিয়ে অধূনালহপ্ত রঙ্গ- 
মণ রয়্যাল থিয়েটারে বিদেশী কোম্পানীর কাছ থেকে 
এক রীল বা দুই রীলের কাঁমক ছাঁবর পপ্রন্ট গকনে 
আকল্যাম্পের সাহায্যে ছাব দেখাতেন। পরে ১৯০১ 
খুশী, তৎকালীন জনাঁপ্রয় নাটক থেকে নর্বাঁচত 
দৃশ্য তুলে ক্লাসিক থিয়েটারে 'নয়মিত ছায়াছবি 
দেখানোর ব্যবস্থা করেন। দর্শকের উৎসাহ কমে 
যাওয়ায় কিছাদন পর ছাঁব দেখানো বন্ধ হয়ে যায়। 
পরে হশরালাল বতর্মান গণেশ টউকীজ-এর জাঁমিতেই 
রাম দত্তের সঙ্গে অংশীদারী স্বত্বে শো হাউস 
নামে কাঁলকাতায় স্থায়ী ছাঁবঘর 'নর্মাণ করেন। 
কাঁলকাতায় বাংলা চলচ্চিন্রীশল্পে হশরালাল প্রমূখ 
বাঙালণরা প্রথম অগ্রণশ হলেও কিছুকাল পর পাকা 
ব্যবসায়ব্াদ্ধ 'নয়ে বোম্বাইয়ের জামসেদজন ফ্রামজাী 
ম্যাডান নামে এক পার্শি ভদ্রলোক এই শিল্পে 
আত্মনয়োগ করে যথেম্ট উন্লাতি করেন। [৯৬] 

হশরা সর্দার €১৮শ শতাব্দী)। খুলনা- 
যশোরের কৃষকবীর। “ডাকাত আখ্যাধারী হারা 
সর্দারকে গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করা হলে অনুগত 
৩০০ কৃষক সমবেত হয় এবং খুলনার জেলখানা 
আক্লমণ করে তাঁকে মুস্ত করার চেষ্টা করে। [৫৬] 

' জার 573:5. চদ্রোপাধ্যায় (১৮৯৯ - ২২৮, 
১৯১৭৪)। পিতা 'শ্রীবৈদ্য নামে সুপাঁরাঁচিত সাংবা- 
দক যোগেন্দ্ুকুমার। 'চাকৎসাবিদ্যার অধ্যাপক ও 

[ ৬০২ ] হণরেল্দ্রনাথ দত 

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য ছিলেন। পাঁশ্চমবঙ্ছে 
সনাতকোত্তর মোঁডক্যাল শিক্ষা প্রবর্তনে অন্যতম 
উদ্যোস্তা। ১৯২১ খী. কাঁলকাতা কারমাইকেল 
মেডিক্যাল কলেজ থেকে ফার্ট এম'ব. ও ১৯৯২৪ 
খ্ী. ফাইনাল এম'ব. পাশ করে প্যারস ও লণ্ডন 
থেকে উচ্চাশক্ষা লাভ করেন। কারমাইকেল কলেজের 
বর্তমান আর. জি. কর কলেজ) প্রথমে আযনাটামর 
অধ্যাপক ও পরে উপাধ্যক্ষ হন। তান ১৯৩১ ও 
১৯৩৪ খী,. দুইবার ফরাসী-ভারত বিধানসভার 
সদস্য ছিলেন। ফরাসী-ভারত ফরাসী শাসনম্যন্ত হবার 
পর ১৯৫৬১ খন, চন্দননগরের শিক্ষামল্তী 'নযন্ত 
হন। তান কাঁমউীনিস্ট পার্টর ও পার্ট বিভন্ত হলে 
ি.প.আই.ঞম)-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [১৬] 

দত্ত (১৬.১.১৮৬৮- ১৬.৯,১৯৪২) 
হাটখোলা--কালিকাতা । দবারকানাথ। 'বাশস্ট দার্শ- 
নক পাঁণ্ডত। মেট্রোপাঁলটান স্কুলে শিক্ষা শুরু 
করে প্রোসডেন্সী কলেজ থেকে ব.এ., ১৮৮৮ খী. 
ি.এল, এবং ১৮৮১৯ খ্যী, ইংরেজী সাহত্যে প্রথম 
স্থান আধকার করে এম.এ. পরণক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
১৮৯৩ খপ. প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্ত পান এবং ১৮৯৪ 
খু, হাইকোর্টের আ্যাটার্নীশপ পাশ করেন। এই 
বছর থেকেই আযান বেশান্তের সংস্পর্শে এসে 
১৯২০ খ্ী, পর্যন্ত নেতারূপে বাঙলার বেশশর 
ভাগ আন্দোলনে জাঁড়ত 'ছিলেন। তৎকালীন বহু 
ণবখ্যাত মনীষী ব্যাস্ত তাঁর সঙ্গে একযোগে কাজ 
করেছেন। পাশ্চাত্য দর্শন, ইতিহাস ও সাহত্যে 
গভীর জ্ঞান ছিল। ১৮৯৪ - ১৯২০ খ্ঢী. কংগ্রেসের 
সকল সম্মেলনে যোগ দেন। রাজনশীতিতে মডারেট 
দলভুন্ত ছিলেন। ১৯০৮ খন. শ্রীঅরাবিন্দের মামলায় 
এবং সামশুল আলম হত্যা মামলায় তান রাজ- 
নোৌতিক ক্ষেত্রে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। ১৯১৫ 
খী, হোমরুল আন্দোলনে বাগলায় আনি বেশান্তের 
প্রধান সহকারী 'িলেন। মদনমোহন মালব্যের সঙ্গে 
হিন্দু মহাসভা গঠন করে রাজনীতি থেকে অবসর 
নেন। আহংস মতবাদে 'বিশবাস ছিল না ব'লে 
গান্ধীজশ কর্তৃক কংগ্রেস দখলের পর তান কংগ্রেস 
ত্যাগ করেন। 'ব্রাটশ শোষণ বন্ধ করার জন্য স্বদেশ 
[িল্পপ্রসারে বঙ্গলক্ষমী কটন মিল, ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক 
ও হিন্দুস্থান ইন্সিওরেল্স স্থাপনে সাহায্য করেন। 

হত। 'পলন্ধা ও প্রহ্গীবদ্যা পাত্রকার সম্পাদক 
গছলেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : তায় ঈম্বর- 
বাদ", 'উপানিষদে ব্রহ্মতত্ত', 'জগদ্গুরুর আবির্ভাব, 

বকেক্যর অদ্বৈতবাদ, দপ্রেমধর্মণ, প্লাসলগলা', 'সাংখ্য 



হামহজা 

পারচয়', "্যীন্ধ ও বোধ”, পার্শীনক বাঁঙিকমচন্দ্, 
'উপনিষদ, 'জরা ও জীবতত্'ঃ কর্মবাদ ও জন্মাল্তর- 
বাদ, প্রভাতি। তিনি মেঘদূতের বঙ্গানুবাদ করে- 
ছিলেন। 1[৩,৭,২৫,২৬,১২৪] 

হময£জা। মুর্শিদাবাদের নবাব । তিনি ইংরেজ- 
দের বাক্তভোগণী 'ছিলেন। ১৮৩৭ খ্যী, ১৭ লক্ষ 
টাকা খরচ করে মুর্শিদাবাদের গঞ্গাতশীরে হাজার- 
দুয়ারী প্রাসাদ 'নর্মাণ করেন। [২২] 

হনমায়;ন কাঁবর 0২২.২.১৯০৬ - ১৮.৮.১৯৬৯) 
ফরিদপুর । কবিরুদ্দিন আহমদ । কাঁলকাতা 'ব*্ব- 
বিদ্যালয় থেকে আই.এ., 'ব.এ. অনার্স) এবং 
এম.এ. পরাঁক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। কৃতশ 
ছান্রর্পে বহু পদক ও পুরস্কার লাভ করেন। 
১৯৩১ খ্যী. এশিয়াবাসীর মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম 
অক্সফোর্ডের “মডার্ন গ্রেট্স্” দর্শন, অর্থনীতি ও 
রাজননীতি) পরণক্ষায় প্রথম হন। স্বদেশে ফিরে কঁলি- 
কাতা 'বম্বাবদ্যালয়ে দশর্নশাস্ন্রের অধ্যাপক হন এবং 
১৯১৪০ খু. পর্যন্ত এ পরে আধাঁন্তঠত 'ছিলেন। 

এঁশিয়াবাসীর মধ্যে তিনিই প্রথম অক্সফোডে হারবার্ট 
স্পেন্সার বন্তুতা দেন। স্বদেশ ও বিদেশের 'বাভন্ন 
বিশবাবদ্যালয় তাঁকে "ডস্টরেট” উপাঁধি-ভূষিত করে। 
প্যারস, রোম, বুলগোঁরয়া, যুগো্লা ভিয়া, ম্যাঁনলা, 
টোকিও, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, কলম্বো, লণ্ডন, 
অক্সফোর্ড, আমোরকা এবং ভারতের বহু 'বিশব- 
বিদ্যালয়ে তিনি বন্তুতা করেছেন। প্রথম এশিয়া 
সাহত্য সম্মেলনে ও প্রথম এশয়া ইতিহাস সম্মেলনে 
সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩০ খু. অক্সফোর্ড ইন্ডিয়ান 
মজালস ভোরতশয়দের ছান্রসভা) এবং অক্সফোর্ড 
ইউনিয়ন সোসাইটির [োবশ্ববিদ্যালয়ের সামাগ্রক ছান্র 
সামাত) সেকেটারী ও অক্সফোর্ডের 'ব্রাটশ জাতীয় 
ছাত্র ইউনিয়নের কার্যকরী সমমাতির প্রথম ভারতীয় 
সভ্য গছলেন। দেশে ফিরে অধ্যাপনা-কালে তান 
ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে যোগ দেন। 'নাঁখিল ভারত 
ছাত্র কংগ্রেসের সভাপাঁত লেন । “কৃষক প্রজা পাট 
গঠনে তিনি ফজলুল হকের সঙ্গে সহযোগিতা করেন 
এবং এঁ দলের প্রাতিনাধ 'হসাবে বেঙ্গল লোজস- 
লোঁটভ কাউীল্সিলের সদস্য 'নর্বাঁচত হন। পরে 
তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন। দেশ স্বাধীন হবার পর 
শিক্ষামন্তণ মৌলানা আজাদের প্রধান সহকারী হন। 
১৯৫২ - &৬ খু. ভারত সরকারের 'শিক্ষা-উপদেষ্টা 
ও বিশ্বাবদ্যালয় অর্থ মঞ্জুরী কাঁমশনের চেয়ারম্যান 
ছিলেন। ১৯৫৭ খুশ. ক্যানবেরায় 'বিশ্বের প্রথম 
পূর্ব-পাঁশ্চম দর্শন সম্মেলনে সভাপাঁতত্ব করেন। 
পরে ভারত সরকারের শিক্ষা, অসামারক বিমান 
চলাচল, বৈজ্ঞানক গবেষণা ও সংস্কাতি-বিষয়ক 
এবং পেক্্ালয়ম ও রসায়ন দপ্তরের মন্দ্রী হন। 

[ ৬০৩ ] হুদয়ানল্দ 'বিদ্যার্ণব 

রাজনীতিকরূপেও খ্যাত গছিল। ভারতের তনাঁট 
বৃহত্তম ট্রেড ইউনিয়ন কোলকাতা বন্দর, বেঙ্গল 
আসাম রেলওয়ে এবং 'নাঁখল ভারত ডাক ও তার 
কর্মী)-এর সভাপাঁত ছিলেন। ১৯৬৬ খন. কংগ্রেস 
ত্যাগ করে ১৯৬৭ খু, লোকসভা 'ৃনর্বাচনে বাংলা 
কংগ্রেস-প্রার্থরূপে জয়লাভ করলেও গকছাীদন পর 
বাংলা কংগ্রেস ত্যাগ করে ভারতীয় ক্রান্ত দলে 
যোগ দেন এবং শেষে লোকদল গগন করেন। ১৯৬৭ 
খডী. পশ্চিম বাঙলায় যুস্তফ্রণ্ট মাল্নসভা গঠনে তাঁর 
অবদান উল্লেখযোগ্য। তান ছিলেন একাধারে কবি, 
সাহাত্িক, সমালোচক ও দার্শানক। প্রৈমাঁসক 
সাহিত্যপন্ন “চতুরঙ্গের, সম্পাদক এবং 'কৃষক”, 'নব- 
যুগ”, নয়াবাংলা” ও “ঘ০%' পান্রকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ- 
ভাবে যুস্ত 'ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ : 
'্বগ্নসাধ, সাথশ+ “অম্টাদশশী” ; সমালোচনা গ্রন্থ : 
“বাংলার কাব্য ; উপন্যাস : 'নদী ও নারা' প্রভৃতি। 
[৩১১৬১১৭] 
হুসেন শাহ । রাজত্বকাল ১৪৯৩ - ১৫১৯ খী. | 

1তাঁন বাঙলাদেশের স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
ছিলেন। হাবসী নেতা এবং অত্যাচারী ও অযোগ্য 
শাসক দাদ বদরের রাজত্বকালে বাঙলাদেশে 
অরাজকতা দেখা দিলে তদানীন্তন আভজাতবর্গ 
হুসেন শাহকে বাঙলার সুলতান পদে স্থাপন 
করেন। তাঁর রাজত্বকালে বিহারের একাংশ বাঙলার 
আঁধকারে আসে এবং দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা 
স্থাঁপত হয়। তান অনেক 'হন্দুকে উচ্চ রাজপদে 
নিষুস্ত করেছিলেন। তাঁর উজীর পুরন্দর খাঁ 
গোপীনাথ বসু), দবীরখাস রূপ ও সাকর মল্লিক 
সনাতন গোস্বামী, চিকিৎসক মুকুন্দ দাস এবং টাঁক- 
শালের প্রধান কর্মচারী অনুপ সকলেই হিন্দু 
িলেন। তান সাহত্য ও শিল্পের প্রধান প্ঞ্ঠ- 
পোষক ছিলেন। তাঁর আদেশে মালাধর বস 
শ্ীমদ্ভগবদ্গীতা'র বঙ্গানুবাদ করেন । তাঁরই রাজত্ব- 
কালে গৌড়ের ছোট সোনা মসাঁজদ 'নার্মত হয়। 
[তান প্রাতি জেলায় মসজিদ ও হাসপাতাল প্রাতিষ্ঠা 
করেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর আমলেই নবদ্বীপে হাঁর- 
নামের প্লাবন এনোছিলেন। 1৩,১৬,২৬] 

হৃদয়রঞজন বাগ (১৮৯১০ - ২৪,৮.১৯৩০) বাশ 

গলয়া- মোঁদনশপুর। ১৯৩০ খি. আইন অমান্য 
আন্দোলনের সময় লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করেন। 

বাদ 'মাছলের উপর পাঁলসের গুঁলচালনার ফলে 
তান মারা যান। [৪২] 

হদয়ানন্দ 'বদ্যার্ণৰ (১৭শ শতাব্দী)। ভবানন্দ 
মজুমদারের সভাসদ হদয়ানন্দ গাঁণত ও ফলিত 
উভয়প্রকার জ্যোতার্বদ্যায় অসাধারণ পাণ্ডত 



. হৃধণীকেশ লাহা [ ৬০৪ ] হেমচল্দ্র দাস কানযনগো 

[ছিলেন। তান 'জ্যোতিঃসারসংগ্রহ' গ্রন্থের রচায়তা। 'রাজপূন্লাসমনম, “সংস্কৃত শ্রুতবোধ” 'প্রবোধ- 
[২৫,২৬] চন্দ্রোদয়নাটকব্যাখ্যা”, “হ্যামলেটচাঁরতম ; 'হিন্দীতে 

হৃধশকেশ লাহা ১ (৪.৫.১৮৫২ - ১৬.৫.১৯৩৫) 
চু্ছুড়া_-হুগলশী। মহারাজা দুর্গাচরণ। 'হল্দু স্কুল 
থেকে এস্ট্রা্স পাশ করে ১৮৬৯ খী. প্রোসডেল্সী 
কলেজে ভার্ত হন। এখানে দেড় বছর পড়বার পর 
মেসার্স ফেলী আযান্ড কোম্পানীতে 'শক্ষানবীশরপে 
প্রবেশ করে আমদাঁন ও রপ্তাঁন 'বষয়ে আভজ্ঞতা 
লাভ করেন। এরপর পিতার ব্যবসায়-প্রাতষ্ান 
মেসার্স প্রাণকৃষ লাহা আযান্ড কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত 
হন। ১৮৮০ খু. কৃফদাস লাহা আযান্ড কোম্পানন 
প্রাতিষ্ঞঠা করেন। চাঁব্বশ পরগনা শঁড়াস্ট্রক্ট বোর্ডের 
বেসরকারী চেয়ারম্যান, ২৬ বছর বেঙ্গল ন্যাশনাল 
চেম্বার অফ কমার্সের সভাপাঁতি, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
সভার সভ্য এবং কলিকাতার শেরীঁফ ছিলেন । অন্যান্য 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল । চুচুড়া 
ওয়াটার ওয়ার্সে ১ লক্ষ ও হিন্দু 'ব*বাবদ্যালয়ে 
৭৫ হাজার টাকা দান করেন। ১৯১৩ খন. "রাজা, 
উপাধি পান। [২৫,২৬] 

হযশকেশ লাহা২ €৩১.৮.১৯১৮- ১৬৮, 
১৯৪২) ঢাকা। “ভারত-ছাড়* আন্দোলনে অংশগ্রহণ 
করেন। ঢাকায় সামারক প্রহরীর সঙ্গে এক সংঘর্ষে 
গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। [১০,৪২] 

হৃষণীকেশ শাস্রশী (১৮৫০ - ৯,১২.১৯১৩) ভট্ট- 
পল চব্বিশ পরগনা । মধুস্দন স্মৃতিরত্ব | স্বগৃহে 
ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, সাংখ্য প্রভীতি শাস্দ্ে 
জ্ঞান অর্জন করে আতি অজ্পবয়সেই 'পতৃ-পিতামহ- 
পাঁরচাঁলিত চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। 
ইংরেজী শিক্ষার উদ্দেশ্যে পিতার অসম্মাতি থাকা 
সত্বেও তান গোপনে লাহোরে যান এবং সেখানে 
দবশবাঁবদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষা ও সাহত্য অধ্যয়ন 
করেন। এ বশবাঁবদ্যালয় থেকে "বশারদ” পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হয়ে "শাস্ত্র উপাধি লাভ করেন এবং ও'রি- 

পদ লাভ করোছলেন। লাইট্নার সাহেব-প্রাতিষ্ঠিত 
শবদ্যোদয়' নামে সংস্কৃত মাসিক পাত্রকার সম্পাদক 
হিসাবে তানি বহু পাশ্চাত্য পাঁণ্ডতের সঙ্গে 
পাঁরাঁচত হন। পাঁণ্ডিত্যের জন্য পাঞ্জাবে তরি যথেষ্ট 
প্রতিষ্ঠা ছিল। পিতার অস:স্থতার কারণে 'িতিনি 
বাঙউলাদেশে ফিরে আসেন এবং সংস্কৃত কলেজের 
স্কুল 'বভাগে সামান্য শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। 
১৯০৫ খুঈ, অবসর নেন। তানি সংস্কৃত প*থর 
শবশদ তালিকা প্রণয়ন করেন। তাঁর রাঁচত গ্রন্থ : 
সংস্কৃতে--'সুপদম  ব্যাকরণব্যাখ্যানম। প্রাকৃত 
ব্যাকরণম হেংরেজী অনুবাদ সহ), 'কবিতাবলণ,, 

--ছন্দবোধ১ 'অর্থসংগ্রহানুবাদ” 'তক্কামতানুবাছ', 
'দুত্তকচান্দ্রকানুবাদ?; বাংলায়-_ পহন্দশ ব্যাকরণ”, 
“মেঘনা 'উদ্বাহতত্বান্দবাদ” শতাঁথতত্বানূবাদ" 

বানা, ৮ প্রভীতি। [৩] 
হেনার টস ফরস্টার (?- ১০.৯.১৮১৫)। 

[তিনি ১৭৮৩ খুশি. ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম- 
চাঁররূপে কাঁলকাতায় আসেন। ১৭৯৩ খী. 
ত্রপুরার কালেক্টর এবং ১৭৯৪ খন. চাঁব্বশ 
পরগনার আদালতে রোঁজস্ট্রার হন। দীর্ঘাদন 
বাঙলার 'বাভন্ন জেলায় কার্ধসূঘে ভ্রমণ করে 
উপলাব্ধ করেন-ফারসীর বদলে বাংলাই আদালতে 
কাজকর্মের মাধ্যম হওয়া উচিত। তানি বাংলাকে 
সরকারী ভাষা করার পক্ষে যোগ দেন। বাংলা, 
ফারসী, সংস্কৃত, হিন্দী, গুঁড়য়া ও অসমশয়া ভাষা 
জানতেন। প্রাচ্যভাষাঁবদ বলে তাঁর খ্যাত 'ছিল। 
তাঁর রচিত আইনের একাঁট অন্দবাদ গ্রন্থ (১৭৯৩) 
এবং বাংলা-ইংরেজী ও ইংরেজী-বাংলা আঁভিধান 
(১৭৯৯) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর 01207 
[020 0? 005 92091076 1910289+ গ্রম্থটও 

বিখ্যাত। গ্রল্থাট ১৮০৪ খু. রচিত এবং ১৮১০ 
খাঁ, প্রকাঁশত হয়। বাকল্যাপ্ড সাহেব তাঁর সম্বন্ধে 
বলেন, 1-278615 01008 105 59019, 73508211 

09০9105 105 ০00019] 25 /61] 89 1166121% 

191760985 01 7360891”1 চাকার-জীবনের শেষের 

গদকে তহবিল তছরূপ ও কর্তব্যে অবহেলার জন্য 
আদালতে আভিযুস্ত হয়ে দণ্ডিত হন (১৮১১)। 
অবশ্য তারপরেও কোম্পানীর চাকাঁরতে তাঁর 
পদোন্নাত হয়। [১২২] 

হেমচন্দ্র খাসনবশীশ €?- ১৭.৯.১৯৩৮) ফাঁরদ- 
পূর। ছান্রাবস্থাতেই গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দয়ে 
কারার্দ্ধ হন। এই জেলার প্রাতটি রাজনোতিক 
আন্দোলনের সঙ্গে যুস্ত থেকে তান বহুবার কারা- 
বরণ করেছেন। ক্ষয়রোগে মৃত্যু। [১০] 

হেমচন্দ্র দাস কান্যনগো (১৮৭১ - ৮.৪.১৯৫০) 
রাধানগর- মৌদনীপুর। ক্ষেত্রমোহন। মোদনীপুর 
টাউন স্কুল থেকে এন্ট্রীন্স পাশ করেন । মোঁদনীপুর 
কলেজে এফ.এ. ক্লাসে পড়বার সময় অভিভাবকদের 
আনচ্ছা সত্তেও ক্যাম্বেল মেডিক্যাল কলেজে ভার্ত 
হয়েও হঠাৎ ছেড়ে দেন এবং আর্ট স্কুলে ভার্ত 
হন। শৈশব থেকেই ছাঁব আঁকার অভ্যাস 'ছল। 
কন্তু শেষ পরীক্ষা দেবার আগেই মোঁদনশপুর 
স্কুলে অগ্কন শিক্ষক ও কলেজে রসায়নে ডেমন- 
স্ট্রেটরের চাকার নেন। এক সময়ে এসব চাকার ত্যাগ 



হেমচল্দ্র দাস কান।নগো 

করে চিন্নাত্ফষনকে পেশা-রূপে গ্রহণ করেছিলেন। 
“কন্তু তাতে গ্রাসাচ্ছাদনের স্বাবধা না হওয়ায় 
মোদনীপুর জেলা বোর্ডে চাকরি নেন। জ্ঞানেন্দ্ু- 
নাথ বসুর প্রেরণায় বিপ্লবী গুপ্ত সংগঠনে প্রবেশ 
করেন। ১৯০২ খ্ী, অরাবিন্দ ঘোষের সঙ্গে 
পাঁরচিত হন। এই সময় থেকে হেমচন্দ্রদের মোদনী- 
পুর দল কাঁলকাতার দলের সঙ্গে যুক্ত হয়। বঙ্গ- 
ভঙ্গের পূর্ব পর্ন্তি এ সংগঠনের কোন কর্ম- 
তৎপরতা তেমন কিছ ছিল না। হেমচন্দ্র মোদনী- 
পুরে মাতুলালয়ের প্রাসাদ-সংলগ্ন বাগানে বনর্বাচিত 
তরুণদলকে অস্পব্যবহার শিক্ষা দিতেন। বঙ্গভঙ্গ- 
বরোধী আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে 'ন্রাটশরা 

কাতাস্থ নেতৃগণ 'ত্রাটশ শাসক কর্মচারীদের নিধনের 
সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। তিনি তখন বিবাহিত হলেও 
স্বেচ্ছায় আকশনে সাক্রয় ভুমিকা নিতে চান। পূর্ব- 
বঙ্গের কুখ্যাত লাট ব্যামৃফীল্ড ফুলারকে হত্যার 
চেষ্টায় পূর্ববঙ্গ ও আসামের 'বাঁভন্ন স্থানে ঘরেও 
আক্রমণের সুযোগ পান নি। বাস্তবব্যাদ্ধবশত তিনি 
দলের সাংগঠাঁনক দুরব্লতা উপলব্ধি করেন। অস্ত্র 
প্রস্তুত ও বিপ্লবী দলের কাজ সম্পকে প্রত্যক্ষ 
আভিজ্ঞতা লাভের জন্য জুলাই ১৯৯০৬ খী. পৈতৃক 
সম্পাত্র 'বাক্রির টাকায় ইউরোপ যান। প্যাঁরসে পেশছে 
গুপ্ত বিপ্লবী দলের সঙ্গে কিছু সংযোগ স্থাপন 
করেন। এই কার্যে তার অর্থ নিঃশেষ হয়ে গেলে 
গবদেশের ভারতীয় 'বপ্লবী শ্যামাজী কৃষ্ণবর্সার 
কাছে সাহায্যের আবেদন করেন। তাঁরই আহবানে 
তান লন্ডনে এসে কৃষ্বর্মা-প্রাত্ঠিত হীণ্ডিয়া 

থাকেন। বহু চেষ্টায় এক ভারতীয় রত্র-ব্যবসায়ীর 
সাহায্যে নিজ আবাসে একটি ক্ষুদ্র রসায়নাগার খুলে 
বোমা প্রস্তুত-বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। কিন্তু 
ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের নজরে পড়ায় তাঁকে প্যারিসে 
[ফিরে যেতে হয়। এখানে আসার পর তান 
একজন স্বদেশপ্রোমক ব্যবসায়ীর সাহায্যে দিখ্যাত 
প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী নেত্রী মাদাম কামা-র সঙ্গে 
পাঁরাচিত হন। কামা-র সাহায্যে ফরাসী সোশ্যালিস্ট 
দলের গুপ্ত সংগঠনের কমদিদের সঙ্গে পারাঁচিত 
হয়ে তাঁদের কাজকর্ম শিখতে থাকেন। মাদাম কামা 
ও শ্যামাজণ কৃষ্ণবর্মার কথামত তিন প্যারিসে প্রথম 
জাতীয় পতাকা প্রস্তুত করেন। ফরাসী 'বিগ্লবীগণ 
তাঁকে মারাত্বক বোমা প্রস্তুতের প্রণালী শেখান। 
ঈশপ্সত আভজ্ঞতা অর্জন করে তান ১৯০৭ খএস, 
দেশে ফেরেন। এখানকার সাংগঠাঁনক নেতা বারীন্দ্ু- 
কুমার স্বোষের সঙ্গে মতদ্বৈধ থাকলেও একযোগে 
কাজ করেন । তাঁর প্রস্তুত প্রথম বোমাটি ফরাসণ চন্দন- 

[ ৬০৫৬ ] হেমচন্দ্ নাগ, 

নগরের মেয়রের উপর নিক্ষেপ করা হয়, 'কিল্তু 
মেয়র বেচে যান। তাঁর "দ্বিতীয় বিখ্যাত বোমা 
(পুস্তকাকীতি এবং স্প্রিংযন্ত) অত্যাচারী িংস- 
ফোর্ডকে পাঠানো হয়, কিন্তু দুভণগ্যবশত পুস্তক- 
খান না খোলায় কিংসফোর্ড রক্ষা পান। তৃতীয় 
বোমাঁটি ৩০.৪.১৯০৮ খী, ক্ষুদিরাম ও প্রফললল 
চাকী কর্তৃক 'ন্নাক্ষপ্ত হয়। ২৬.৬.৯৯০৮ খুশি. 
কাঁলকাতায় মুরারিপুকুর বাগানবাঁড় খানাতল্লাসী 
করা হলে নেতৃস্থানীয় অন্যান্যদের সঙ্গে 'তাঁনও 
গ্রেপ্তার হন। বিচারে তাঁর দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। 
মামলা চলাকালে 'তাঁন এবং সত্যেন বসু িশবাস- 
ঘাতক নরেন গোঁসাইকে হত্যার পাঁরকজ্পনা করেন 
ও পরে তা কার্ষকরন করা হয়। ১৯২১ খন. মস্ত 
পেয়ে কিছাঁদন ছাব একে জীবকানর্বাহের চেষ্টা 
করেন। পরবতী জীবনে ভনষণরকম ণসাঁনক' হয়ে 
ওঠেন। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের দলের সঙ্গেও িছাদন 
কাজ করার চেস্টা করেন। জীবনের শেষভাগে 
স্বগ্রামে 'নাবঘ্য শান্তিতে কাটান। এ সময় ছবি 
আঁকা ও ফটোগ্রাফ নিয়ে থাকতেন। তাঁর রাঁচত 
গ্রন্থ : “বাংলায় বিশ্লব প্রচেম্টাঃ। বাঙলার প্রথম 
সশস্ত্র রাজনোৌতিক 'বপ্লব-প্রচেস্টার ইতিহাস 'নির- 
পেক্ষ বশ্লেষণসহ তিনি তাঁর পুস্তকে 'াববৃত 
করেছেন। হেমচন্দ্রই আলশপুর বোমা মামলার এক- 
মাত আসামী 'যাঁন বারীন ঘোষ ইত্যাঁদর প্ররোচনা 
সত্বেও পুলিসের কাছে কোন ববাতি দেন 'নি। 
[৪,৫৪১৮২,১২৪,১৪৬] 

হেমচন্দ্র নস্কর (?- ১৩.১১,১৯৬০)। ১৯১৬ 
খী. মানকতলা পৌরসভার কাঁমশনার পদের 
শনর্বাচন-কাল থেকে তাঁর রাজনোৌতিক জবনের 
সূচনা । 'তাঁন পরে কলিকাতা পৌরসভার কাউ- 
ধসলার এবং ক্লমে অল্ডারম্যান ও ডেপুটি মেয়র- 
পদে নির্বাচিত হন। ১৯১৭ -১৯২১৯ খন. বঙ্গীয় 
আইনসভার সদস্য ছিলেন। স্বাধীনতার পর পাশ্চম- 
বঙ্গ মান্তসভার সদস্যরুপে আমত্যু কাজ করে 
গেছেন। পরিষদীয় রাজনশীতি-ক্ষেত্রে তাঁর উদার ও 
ভদ্র স্বভাবের জন্য সকলেরই শ্রদ্ধার পান্র ছিলেন 
এবং কোন সময়ে তাঁকে বিরোধী দলের তণব্র সমা- 
লোচনার মুখোম্াথ হতে হয় 'ঈন। 1১০] 

হেমচন্দ্র নাগ (১৮৭০ - ১৬.৪,১৯৫৩) আমু" 
টয়া ময়মনাসংহ। যৌবনেই সাংবাদিকতা-বৃত্তি 
গ্রহণ করে স্যার সরেন্দ্রনাথের সহকাররূপে 
'বেঙ্গল?” পান্রকায় কাজ করেন ও পরে দেশবন্ধু 
প্রাতীষ্ঠিত “ষরোয়াড” পান্রকায় যোগ দেন। ১৯৩৭ 
খপ, থেকে পহন্দ্স্থান স্ট্যান্ডার্ড? পাত্রকার সঙ্গে 
যদ দছলেন। জাতীয়তাবাদশ সাংবাদকরূপে সংবাদ- 

পল্প জগতে তাঁর বিশিষ্ট আসন ছিল। 1৫] 



হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

হেমচচ্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭.৪.১৮৩৮ - ২৪.৮. 
১৯০৩) গলিটা- হুগলী ॥ কৈলাসচন্দ্র। খ্যাতনামা 
কাঁব। ১৮৫১৯ খন. কাঁলকাতা প্রোসডেন্পী কলেজ 
থেকে বি.এ. পাশ করেন। 'িছাবাদন 'মালটারি 
আঁডটার-জেনারেল অফিসে কেরানীর কাজ করেন। 
পরে ক্যালকাটা দ্রৌনং আকাডেমির প্রধান-[শক্ষক 
শনযুস্ত হন। ১৮৬১ খী. এল.এল. গড়গ্রী লাভ 
করার পর কাঁলকাতা হাইকোর্টে ওকালাঁত শুরু 
করেন এবং ১৯৮৬২ খন. মৃন্সেফ পদ পান। কয়েক- 
মাস পর তান পুনরায় হাইকোর্টে ওকালাতিতে 
ণফরে এসে ১৮৬৬ খত, 'বি.এল. পাশ করেন। 
এীপ্রল ১৮৯০ খ্ী. সরকার উকিল 'নযাস্ত হন। 
হেমচন্দ্রের প্রধান পাঁরিচয়_ৃতান একজন দেশপ্রোমক 
যশস্বী কবি। তাঁর সর্বাঁধক প্রাসদ্ধ রচনা “বৃত্র- 

ংহার” কাব্য (১৮৭৫ - ৭৭, ই খণ্ড)। এই কাব্য- 

গ্রন্থে তিন পৌরাণিক কাঁহনীর সাহায্যে অন্যায়ের 
বরুদ্ধে আহবান জানয়োছলেন। জুলাই ১৮৭২ 
থু, এডুকেশন গেজেট' পান্রকায় তাঁর “ভারত 
সঙ্গীত" কবিতা প্রকাশিত হলে 'তাঁন সরকারের 
রোষানলে পড়েন এবং সম্পাদক ভূদেব মুখো- 
পাধ্যায়কেও সরকারের কাছে জবাবাঁদদীহ করতে হয়। 
এই কাবিতায় স্পম্ট এবং প্রত্যক্ষভাবে ভারতবাসীকে 
অধানতার পাশ থেকে মুন্ত হবার আহ্বান জানয়ে- 
ছিলেন। “ভারতাঁবলাপ', “কালচক্র', বীরবাহ-কাব্য” 
“রপন উৎসব", "ভারতের 'নদ্রাভঙ্গ' প্রীত রচনায়ও 
[তান 'নাদ্বধায় স্বদেশপ্রেম প্রকাশ করেছেন। গঙ্গা, 
ও 'জন্মভূঁম” রচনা দুইটিও এই ভাবপ্রচারের 
সহায়ক 'ছিল। কাব্যের মাধ্যমে নারীম্যান্ত, বিশেষ 
করে বিধবা রমণীর ওপর 'হন্দুসমাজের 'নর্দয়তার 
প্রতি আঘাত হানেন। তাঁর 'কুলীন মাঁহলা বিলাপ, 
কাঁবতাঁট 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহরোধ 
আন্দোলনের সহায়ক হয়। কাঁবরূপে তান শহন্দু- 
মুসলমান উভয়ধর্মের মানুষের আবাসভূঁমরূপে 
বাঙলাকে দেখেন । প্রকৃতপক্ষে তিনিই প্রথম জাতীয় 
কাঁব 'যান সমগ্র স্বাধীন ভারতের এক সংহাঁতপূর্ণ 
চিত্ত দেখোছলেন। জীবনের শেষপর্যায়ে এই মহান 
কবি অন্ধ হয়ে চরম দারিদ্রের মধ্যে বহু কম্টে দিন 
কাটান। পঁচল্তাতরাঁঞ্গণন”, “আশাকানন', “ছায়াময়” 
“দশমহাঁবদ্যা', 'কাঁবতাবলণ" প্রীতি তাঁর অন্যান্য 
উল্লেখযোগ্য রচনা । [২,৩,৭,৮,২৫,২৬] 

হেমচন্দ্র বস)। উনাবংশ শতাব্দীর শেষ দশকে 
হেমচন্দ্র ও দিবহারের আজজউল হক অগ্গুলশ ছাপ 
বিজ্ঞানের প্রভূত উল্লাতিসাধন করেন। উন্ত শতাব্দীর 
মধ্যভাগে হুগলশ জেলার রাজপুলুষ রামগাঁতি 
বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উইিয়ম হাচেল 'টপ-সই-াবিষয়ে 
যে তথ্য সংগ্রহ করেন তার ওপর 'ভীস্ত করে হাতের 

[ ৬০৬ ] হেমল্তকুদার বস, 

ছাপের বৈজ্ঞাঁনক গবেষণা হয়। ১৮৯৩ খু, 

ভারতবর্ষে ইংরেজ এবং ভারতায় কর্মচারীদের 
সাহায্যে অপরাধী "নর্ণয় ও সনান্ত করার উদ্দেশে; 
সর্বপ্রথম পণঁফঞ্গার-প্রিন্ট ব্যরো” অর্থাৎ (টিপশালা 
স্থাঁপত হয়। কাঁলকাতার িপশালাকে আদর্শ করে 
ইংল্যান্ডের স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে ৯৯০১ খশষ্টাব্দে ও 
পরে ১৯১০৮ খ্ডী, মধ্যে পাঁথবীর 'বাঁভল্ল রাষ্ট্রে 
বহৃ টিপশালা স্থাঁপত হয়। [৩] 

হেমচন্দ্রু ভষ্টীচার্য। পূর্ববঙ্গ। আন্তঃরাজ্য 
ষড়যন্তে যুক্ত থাকার আভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার 
করা হয়। রাজশাহী জেলে তানি মারা যান। [৪২] 

হেমচন্দ্র মাল্পক। রাজা সুবোধ মাল্লকের পিতৃব্য। 
তানি বাঙলাদেশে প্রথম স্থায়ী বৈপ্লাবক সাঁমাতি 
স্থাপন-কার্যে পি. মিন্রকে নানাভাবে সহায়তা 
করেন। 16৫৪] 

হেমচন্দ্রু মুখোপাধ্যায় *+ €(১৮৮৮-১৯৩১) 
বঙ্গশ্রী-_বারশাল। 'দিনেশচন্দ্র। ব্জমোহন বিদ্যালয়ে 
এণ্ট্রান্দ পযন্তি পড়েন। পরে নিজের অধ্যবসায় 
বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজীতে প্রচুর জ্ঞান অর্জন 
করেন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর কাঁবত্বশান্ত স্ফুরিত 
হয়। নৃত্য, গীত, বাদ্য, আভনয় ও কথকতায় গবশেষ 
দক্ষতা ছিল। অশ্বনীকুমার দত্তের আতিশয় প্রিয়- 
পান্র ছলেন। তত্ববোধিনণ পান্রকায় তাঁর বহ্ কাবতা 
ও প্রবন্ধ প্রকাঁশত হয়েছে। বহু দেশাত্মবোধক 
কাঁবতাও রচনা করেছেন । “কণা, 'জোয়ার” প্রতিষ্ঠা, 
ও “পৃজা' কাব্যগ্রল্থ এবং উৎসব, ও “আদর্শ বা 
দাদাঠাকুর নাটক তাঁর সার্থক রচনা। 'হিমাইতপুর 
আশ্রমে মৃত্যু। [১৫৬] 

হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যা্স২ ১৯১৯ 2-৯,৯, 
১৯৭১)। ১৯৪৪ খ্ী. থেকে ১৯৫০ খ, পর্যন্ত 
তান ভারতের হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। 
[১৬] 

হেমন্তকুমার দাস (১৯২৫ - ২৭.৯.১৯৪২) 
কাদুয়া-_মোঁদনীপুর। ভজহার। 'ভারত-ছাড়' 

গুলিতে আহত হয়ে এঁদিনই মারা যান। 1৪২] 
হেমল্তকুমার নায়েক (১৮৭৮ - ১৯৩২) মস্নীরিয়া 

_ মেদিনীপুর । রাজনোতিক কাঁর্মরূপে আইন 
অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। প্হীলসের গ্ালতে 
আহত হয়ে মারা যান। [৪২] 

হেমন্তকুমার বস্য (৫.১০,১৮৯৫ - ২০২, 
১৯৭১) কাঁলকাতা। ১৯০৫ খপ. ১০ বছর বয়সে 
স্বদেশী আন্দোলনে যোগ 'দিয়ে পরের বছর "অলু- 
শীলন সামাত'র সদস্য হন। ১৯০৭ খ্ী. স্বেচ্ছা 
বাহনী নিয়ে জনসেবায় সচেম্ট হয়ে ওঠেন।। 
১৯০৮ খড়, “অনুশীলন সাঁমাতি, বে+আইনশ 



হেমন্তককুমার বস 

ঘোষিত হলে গুপ্তভাবে কাজ শুরু করেন এবং 
[বপ্লবী দলে যোগ দেন। ১৯১৩ খুব ছাত্রাবস্থায় 
বর্ধমানের বন্যা-দুর্গতদের ভ্রাণকার্ষে আত্মনিয়োগ 
করেন। ১৯১৯৪ খু, ভারতে 'ব্রাটশ-শাসকদের 
ক্ষমতাচ্যুত করবার জন্য মহাবপ্লবী রাসাঁবহারী ও 
বাঘা যতীনের নেতৃত্বে বৈপ্লাবক অভ্যুর্থানে সাক্রিয়- 
ভাবো রা 
দত্ত প্রমুখের সঙ্গে আত্মগোপন করে থাকেন। 
এই বছরই সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে বন্ধৃত্ব হয়। ১৯২১ 
খটী. কলেজ ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ 
দয়ে গ্রেপ্তার হন। ৯৯২৪ খুন. দেশবন্ধুর নেতৃত্বে 
কাজ করেন। এই সময়ে কাঁলকাতা কর্পোরেশনের 
[নর্বাচনে সক্রিয় অংশ নেন। এই বছর সুভাষচন্দ্র 
গ্রেপ্তার হলে তার প্রীতবাদে ও তাঁর মুক্তির দ্যাীবতে 
তিনি সভা-পথসভা করে গ্রেপ্তার বরণ করেন। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কিছুকাল সামারক বাহনশতে 
কাজ করোছলেন। ১৯৩০ খএব. মাহষবাথান লবণ 
আন্দোলন ও ১৯৩১ খী. আইন অমান্য আন্দো- 
লনে যোগ 'দিয়ে গ্রেপ্তার হন। মৃক্তি পেয়ে এ দিনই 
প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপাতিত্ব করে গ্রেপ্তার হন ও 
তাঁর ৬ মাসের কারাদণ্ড হয় । ১৯৩ ২ খু. জেল থেকে 
মুন্তর পর জেলায় জেলায় সংগঠনের কার্যে ব্রতী 
হন। ১৯৩৪ খন. স্বাধীনতা-দিবস পালন করার জন্য 
কারাবরণ করেন। ১৯৩৮ খন. কংগ্রেসের সঙ্গে মত- 
বরোধে তিনি সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন জানান। 
১৯৩৯ খঢী, সভাষচন্দ্রের 'নদেশে বামপল্থী 
দ্বলগীলকে সংহত করার চেম্টা করেন এবং ফরোয়ার্ড 
ব্লকের বঙ্গশয় প্রাদোশিক কাঁমাটর সাধারণ সম্পাদক 
নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি পুনঃপুনঃ গ্রেপ্তার 
হতে থাকেন। একই বছরে হলওয়েল মনুমেন্ট 
অপসারণ আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ ও গ্রেপ্তার বরণ 
করেন। সুভাষচন্দ্র স্বগৃহ থেকে রহস্যময়ভাবে 
অন্তর্ধান করলে তাঁকেই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে 
হয়। ১৯৪২ খর, থেকে শুরু হয় আপসহীন 
সংগ্রাম। ১৯৪৬ খশ. রাজ্য বিধানসভার সদস্য হন। 
কংগ্রেস সংসদীয় দলের সেক্রেটারী থাকা কালে 
১৯৪৮ খ্ী, কংগ্রেস ত্যাগ করে বিধানসভার সদস্য 

পদে ইস্তফা দিলেও পুনরায় শীনর্বাঁচিত হন। এরপর 
প্রাতাট নির্বাচনেই 'িতিনি ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থর্ূপে 
জয়শ হয়েছেন। ১৯৬৭ খশ. যাক্তক্রণ্ট মাম্ত্রসভার 
পকতমিন্ত্ী ছিলেন। গোয়ামযাম্ত আন্দোলন, ট্রাম 
আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলনসহ 'বাঁভল্ন আন্দোলনে 
নেতৃত্ব দয়ে কারাবরণ করেন। ১৯৬৯ খু, শারীরিক 
অসুস্থতার জন্য মল্রিত্বগ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করেন। জ্বাধীনতা আন্দোলনের 'নরলস কার্মনেতা 
এবং সকুলের প্রিয় ও শ্রদ্ধের হেমন্ত বসু অজাত- 

[ ৬০৭ ] হেমলতা দেবশ 

শত্ু ব'লে পাঁরাঁচত 'ছিলেন, 'কন্তু রাজপথে প্রকাশ্য 
দবালোকে একদল যুবকের হাতে অত্যন্ত নৃশংস- 
ভাবে নিহত হন। [১১,৯১৬] 

হেমপ্রভা মজুমদার (১৮৮৮ - ৩১.১.১৯৬২) 
নোয়াখালী । গ্গনচন্দ্র চৌধুরী । স্বামী বসন্ত- 
কুমার কুমিল্লা জেলায় যুগান্তর পার্ট সংগঠনে 
অগ্রণী এবং একানম্ঠ কংগ্রেসসেবী ছিলেন । স্বামীর 
কাছেই ?তাঁন দেশসেবার প্রেরণা পান। ১৯২১ খু, 
তান কংগ্রেসে যোগদান করেন। ৬.১২.১৯২১ 
খু, অসহযোগ আন্দোলনের সময় দেশবন্ধু-পদুত্র 
1চররঞ্জনকে পদীলস মারাত্মকভাবে প্রহার করলে মৃত্যুর 
খবর রটে যায়। সেইসময় তান জেল কর্তৃপক্ষের 
কাছ থেকে সাঠক খবর জানবার জন্য গচররঞ্জনের 
সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমাত আদায় করেন। ১৯২১ 
খু. ভীর্মলা দেবা প্রাতাম্ঠিত "নারী কর্মমাঁন্দরে'র 
ভারপ্রাপ্ত হয়ে সভা-সাঁমাত ও আন্দোলন পাঁরচালনা 
করেন। এইসময়ে কলেজ স্কোয়ারে প্দালসের প্রহার 
থেকে একাঁট ছেলেকে রক্ষা করতে গিয়ে আহত 
হন। চাঁদপুর ও গোয়ালন্দ স্টীমার-ধর্মঘটে 
(১৯২১) তান সর্বরকমে স্বামীকে সহায়তাদান এবং 
এইসময় গোয়ালন্দে একাঁট স্বেচ্ছাসৌবকা দল গঠন 
করেন। নারায়ণগঞ্জে স্টীমার-ধর্মঘটেও সহায়তা দেন 
এবং মাহলাদের সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৯২২ 
খু. কাঁলকাতায় 'মাঁহলা কর্মী সংসদ' গঠন করেন। 
১৯৩০ খঢ, আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে 
১ বছরের জন্য কারারুদ্ধ হন। এইসময় একই 
সঙ্গে তাঁর দুই কন্যাও কারাবরণ করেন। ১৯৩৭ 
খুশি, বঙ্গসয় প্রাদোশক াবধানসভার সদস্যা হন। 
১৯৩৯ খী, সুভাষচন্দ্রের 'ফরোয়ার্ড বরকে যোগ 
দেন। ১৯৪১ খ্ী, নেতাজশর অন্তর্ধানের পর 
তাঁর ওপর ফরোয়ার্ড ব্লকের ভার ন্যস্ত হয় । ১৯১৪৪ 

খু. তিনি কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান হয়োছিলেন। 
দেশাঁবভাগের পর তান পূর্ব-পাঁকস্তানেই থেকে 
যান। [৪,২৯] 

হেমলতা দেবশী। আচার্য শবনাথ শাস্তীর কন্যা । 

রচায়িত্রী। ১৩০৫ ব. জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা "ভারত?" পান্রকায় 

রবীন্দ্রনাথ এই পুস্তকের বিষয়ে আলোচনা করেন। 
'বাঁপনাবহারী সরকারের সঙ্গে বিবাহের পর 
স্বামশর কার্যব্পদেশে নেপালে বসবাস করতেন। 

এসময়ে তাঁর রাঁচিত 'নেপালে বঙ্গনারী, প্রকাশিত 
হয়। তান অপর দুইজন ব্রাহ্ম মাঁহলার সাহায্যে 
দাঁজশীলঙে 'মহারাণণী স্কুল” স্থাপন করেন। কলি- 
কাতা কর্পোরেশনে তাঁনই প্রথম মাহলা সদস্য 
দনর্বাচিত হন। বিজ্ঞানী 'বজলশীবহারী সরকার 
তাঁর পূন্। 1৮৭১৯১৪৯] 



হেমলতা দেবা, ঠাকুর 

হেমলতা দেবা, ঠাকুর 0১৮৭৩ - ১৯৬৭)। রাম- 
মোহন রায়ের পৌন্রীর পৌন্রী ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
পোন্র 'দ্বপেন্দ্রনাথের পত্নী । তাঁর বিদ্যানূরাগ ও 
স্াহত্যপ্রশীতি 'তৃগৃহে ও *বশুরালয়ে সমান উৎ- 
সাহ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ গনজে তাঁকে ইংরেজ 
শেখাবার দায়িত্ব 'নিয়োছলেন। তাঁর রচিত “জ্যোতি 
“অকাঁল্পতা”, 'আলোর পাখা, প্রভাতি কীবতা-সংগ্রহ 
গ্রন্থ ?বশেষ উল্লেখযোগ্য । অন্যান্য গ্রন্থ : গল্পের 
বই-দ্যানিয়ার দেনা, ও 'দেহলি ; প্রবন্ধ_জজ্পনা, 
ও "মেয়েদের কথা" ; নাটিকা--ন্ত্রীনবাসের ভিটা” ; 
এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত পুস্তক 
"দু পাতা'। তান 'সরোজনাঁলনী-নারীমঞ্গল 
সাঁমাত'র সম্পাঁদকা, 'বসন্তকুমারী 'বিধবাশ্রমের 
পঁরচাঁলকা ও 'বঙ্গলক্ষম” পাঁত্রকার সম্পাঁদকা 
ছিলেন। শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ে তিনি 
ছিলেন শিশুদের 'বড়মা”॥ [6,১88] 

হেমেন গাঙ্গুলী (১৯২৫ - ১৯,৩.১৯৭৩) 
রাঁচ। রায়বাহাদুর শচীন্দ্রনাথ। পানা বিশব- 
বিদ্যালয়ের 'ব.এ. পরাক্ষায় সংস্কৃত অনার্সে প্রথম, 
ইংরেজীতে এম.এ. প্রেথম শ্রেণীতে প্রথম) এবং 
প্যারসে ফরাসী সাহত্যের পরাক্ষায়ও প্রথম হন। 
ইংরেজণ, বাংলা, সংস্কৃত ও ফরাসী সাহত্যের কৃতী 
ছাত্র হেমেন 'বাভম্ল ভাষায় কাঁবতা লিখে স্বাহাত্যক 
মহলে ভূয়সী প্রশংসা অন করেন। তাঁর রাঁচির 
বাঁড়র [িরাট লাইব্রেরীটি শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাত 
তাঁর গভীর অনুরাগের পাঁরচায়ক । সহবন্তা, নাম 
রোটারয়ান, রাঁচি বিশ্বাবদ্যালয়ের 'সাণ্ডকেট ও 
সেনেটের সদস্য এবং রাঁচি উইমেন্স কলেজের 
প্রাতম্ঠাতা 'ছিলেন। কর্মজীবনে চলচ্চিত্র প্রদর্শক, 
পরিবেষক ও প্রযোজক 'হসাবে তিনি সাফল্য লাভ 
করেন। বাঁচির 'তনাট 'সনেমা-হলের মাঁলক 
িলেন। হিন্দী £সনেমার সঙ্গে ব্যবসায়সূত্রে আঁধক- 
তর জাঁড়ত থাকলেও বাংলা ছবির প্রযোজনা করে 
ক্ষেধিত পাষাণ” ও 'সাগিনা মাহাতো') রুচির 
পাঁরচয় দেন। রবীন্দ্রনাথের "তুর*গ; বইটির প্রযো- 
জনার কাজ আরম্ভ করোছিলেন। তাঁর মৃতদেহ 
তাঁর রাঁচর বাঁড়র কুয়োর মধ্যে পাওয়া যায়। [১৬] 

হেমেন রায় (?-৩.৯.১৯৪২)। বিহারের 
মজঃফরপুর জেলার বীরুপদরবাজার গ্রামের বাঁসন্দা। 
'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগদানের জন্য স্বগ্রামে 
সৈন্যদলের গুলিতে নহত হন। 1৪২] 
হেমেম্দ্রীকশোর আচার্য চৌধ্রশ (২৮.৫.১৮৮১- 

জুন ১৯৩৮) মুক্তাগাছা ময়মনাসংহ | দেবেন্দ্র 
চিশোর। আশ্নযূগের বিপ্লবী । তাঁর শিক্ষা ময়মন- 
দসংহে, ঢাকা- জয়দেবপুরে ও কাঁলকাতায়। ছান্প- 
জশবনে ভাওয়ালের কাঁব গোঁবিন্দচন্দ্র দাসের বাঁচিত 

[ ৬০৮ ] হেসেম্দ্কশোর রাক্ষিতরাক়্ 

স্বদেশ গান গেয়ে তান নব-ভারতের স্বপ্ন 
দেখতেন। তার আগেই ম্যাটসান ও গ্যারবাজ্ডির 
জীবনীর সঙ্গে তাঁর পারচয় ঘটোছল। প্রথম যৌবনে 
কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে কারোনারী' গুপ্ত সামাতি 
গঠন করেন। ১৯০৬ খীী. িবস্ফোরকের গবেষণা 
করতেন। সাঁমাতর ধ্যান-ধারণাকে রূপায়িত করার 
উদ্দেশ্যে ডন সোসাইটাী', “অনুশীলন সাঁমাত, 
প্রভৃতি বৈপ্লাবক সংগঠনের প্রধানদের সঙ্গে তিনি 
পাঁরচিত হতে থাকেন। ময়মনাঁসংহে তাঁর প্রাতাষ্ঠিত 
“সাধনা সমাজ” বঞ্গভঙ্গ-রদ আন্দোলনে মুখ্য 
ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তাঁর বিপ্লবী সংগঠন 
তখন শ্্রীহ্র, ব্রাহ্মণবাঁড়য়া ও 'ন্রপঃরায় 'বস্তাতি- 
লাভ করে। ১৯০৮ খন, িবগ্লবী হারিকুমার 
চক্রবর্তীর কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র পান। তাঁর নেতৃতে 
কলিকাতায় তখন তাঁর দলের ঘাঁটিটি যুগান্তর দলের 
সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করাছিল। ১৯১৩ 
খু. সম্মিলিত সশস্ত্র অভ্যুঙ্থানের সিদ্ধান্ত গৃহশত 
হলে তান আসাম, 'ত্রপূরা, ব্লাহ্মণবাঁড়য়া, শ্ত্রীহট্র 
প্রীতি স্থানে কেন্দ্র স্থাপন করে যুবকদের অস্ত্র- 
ণশক্ষা দেন। জাঁমদার পাঁরবারের তাঁর বাঁড়ই ছল 
তখন বিপ্লবীদের 'নরভরযোগ্য আশ্রয়স্থল প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে ভারত-জার্মান সশস্ত্র বিপ্লব 
আন্দোলনের যে আয়োজন হয় তাতে পূর্ব বাঙলার 
দাঁয়ত্ব ছল তাঁর উপর। ১৯৯৬ খ্ঢী, অকস্মাং 
চরম মূহুর্তে গ্রেপ্তার হয়ে খুলনায় অন্তরীণ 
থাকেন। বাঙলার বিপ্লবীদের অন্যতম পৃঞ্ঠপোষক- 
রূপে দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগ করেছেন। জেলে 
থাকা কালে হাঁপাঁন রোগে আক্রান্ত হয়ে সারা 
জীবন কষ্ট পান। [১০,১৬] 

হেমেন্দ্রকশোর রক্ষিতরায় (৬.১১.১৮৮৭ - 
১৭.১১,১৯৬৩) আটা-লঢাকা। পিতা গোঁবিন্দ- 
[কিশোর স্বদেশষূগে বিলাতী বর্জন করেন। জ্যেন্ত 
ভ্রাতা যোগেন্দ্রুকশোর রাজনোতিক তৎপরতার জন্য 
সরকারী পদ থেকে অপসারিত হন। ১৯০৫ খশ. 
যে তরুণদল সরকারী বিদ্যালয় বয়কট করেন তান 
তাঁদের অন্যতম। ১৯০৭ খু. এখ্ট্রাল্স পরীক্ষা 
না 'দয়ে জাতীয় বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে পাশ 
করেন এবং সেনহাটশ গ্রাম জাতীয় বিদ্যালয়ের 
শিক্ষক নিযুক্ত হন। এইসময় 'বগ্লবী দলে যোগ, 
দেন এবং পূর্ববঙ্গের মালদহ অণ্ুল তাঁর কর্মকেন্দ্ 
হয়। ২১.৭.১৯১১ খপ. জাতীয় বিদ্যালয়ের চেষ্টায় 
আমোরকা যান। উইসূকান্সিন 'বিম্বাবিদ্যালয়ে পাঠ- 
রত অবস্থায় ভারতীয় ছাদের মধ্যে সংগঠন শুরু 
করেন। প্রথম িশবযুদ্ধের সময়ে নিউ ইয়র্ক কমিটির 
পত্তনে অংশ নেন। ১৯১৫ খু, কাঁতিত্বের স্জো 
ইতিহাস ও অর্থশাস্ত্রে বি.এ. পরবক্ষায় উত্তীর্ণ 



ছেমেন্দ্ুকুমমার রায় 

হন। ১৯৯১৬ -১৮ খল, পহন্দুস্থান স্টহডেণ্টস্ 
আ্যসোসয়েশন' নামে সংস্থা গঠন ও শহন্দুস্থানী 
স্টুডেন্টস, নামে পান্নকা প্রকাশ করেন। ১৯১৮ 
খুশ. ক্যাঁলফো্নয়া কলেজে স্নাতকোত্তর কোর্সে 
ভার্ত হয়ে ১৯১৯ খত, এম.এ. পরাক্ষায় উত্তীর্ণ 
হন। ১৯২০ খ্ডী, হাঙ্গেরীর মস জেন কেপ্ডি 
নামে একজন 'চন্রীশজ্পীকে বিবাহ করেন। ১৯৯২০ - 
৩২ খন, মধ্যে রকফেলার ইন্স্টাটউটের সহকারী 
[ডরেক্ুর ও এক্সটেনশন বিভাগের প্রধান হন। ৯৯৩১ 
খপ. পত্নীর মৃত্যু হয়। চন, জাপান ও কোরয়ার 
ণবশ্বাবদ্যালয়ে ১৯৩৩ - ৩৪) “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের 
জীবনসমস্যা কোন পথে" বিষয়ক বন্তৃতা করেন। 
১৯৩-৩৬ খন, ভারতে আসেন। ৩ মাসের 
মধ্যেই আমোরকায় গফরে গিয়ে 'সোগার্ন আযাণ্ড 
কোং নামক ব্যবসায়-প্রাতম্ঠানে যোগ দেন। ১৯৩৬ 
খুশ, আমোঁরকাস্থ হইীণ্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্সের 
সভাপাঁতি এবং ১৯৩৭ খু, 'ইাঁশ্ডয়া লীগ অফ 

আম্োঁরকা' প্রাতিষ্ঠত হলে তার সম্পাদক হন। 

১৯৬১ খ্ডী, পুনার ীণ্ডিয়ান ফাউন্ডেশন'-এর 
ভারপ্রাপ্ত হয়ে দেশে ফেরেন। [৯৭] 

হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৮ - ১৮.৪.১৯৬৩) 
কাঁলকাতা। চৌদ্দ বছর বয়সে সাহত্যচর্চা শুরু 

করেন। “ভারত” গোষ্ঠীর অন্যতম 'ছিলেন। ১৯০৩ 
খু, বসুধা পান্নকায় তাঁর রাঁচত প্রথম গল্প “আমার 
কাহন+' প্রকাঁশত হয়। প্রধানত শোর সাহত্য 
রচনায় পারদর্শশ ছিলেন। উপন্যাস এবং প্রবন্ধাঁদ 
রচনায়ও হাত গছল। সাপ্তাঁহক 'নাচঘর' ও অন্যান্য 
কয়েকটি পাত্রকার সঙ্গে যুস্ত ছিলেন । ছোটদের জন্য 
রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৮০খাঁনরও বেশী । উল্লেখ- 
যোগ্য গ্রন্থ : 'যকের ধন”, 'দেড়শো খোকার কাণ্ড? 
শকংকং, “পদ্মকাঁটা”, “ঝড়ের যাত্রী", যাঁদের দেখোঁছ” 
'বাংলা রঙ্গালয় ও শাঁশরকুমার', “ওমর খৈয়ামের 
রুবায়ত', "যাঁদের দেখৃছ' প্রভাঁত। 'তাঁন সার্থক 
গরীতিকারও 'ছিলেন। সে যুগে বাঙলা থিয়েটার 
ও গ্রামোফোনে গাওয়া গানের প্রচালত রীতি এবং 

রুচির মোড় তানি 'ারয়োছলেন। এক্ষেত্রে তান 
নজরুলের অগ্রণী । তরি রচিত বহু গান একসময়ে 

অত্যন্ত জনাঁপ্রয় ছিল । [তান শীশরকুমার ভাদুড়ীর 

“সতা” নাটকের নত্য-পাঁরচালক 'ছিলেন। [৩,৭, 

১৭১২৬] 
হেমেম্দ্রনাথ ঘোষ (১৬.১১.১৮৯০- ১২,১২৯, 

১৯৬৫) আশীকাটপ-ান্রপুরা । গুরুচরণ। বাবুরহাট 
হাইস্কুলে শিক্ষা শুরু । কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজ 

থেকে আই.এস-ি. পাশ করবার পর মৌডক্যাল 

কলেজে ভার্ত হন। এই সময় জাতীয় আন্দোলনে 

যোগ 'দুয়ে কারাবরণ করেন। মস্ত পাবার পর 

[ ৬০৯ ] হেমেক্দ্ুনাথ দাশগ,স্ত 

১৯১৮ খী, চিকিৎসাশাস্নের স্নাতক হয়ে বর্তমান 
আর. জ. কর. মোঁডক্যাল কলেজের আবাসিক 1চাকৎ- 
সক 'নষুন্ত হন। কিছাঁদন পরে যুদ্ধে যোগ দেন। 
১৯২০ খন. ওষধ প্রস্তুত-ীবষয়ে জ্ঞানাজনের জন্য 
প্যারিসের পাস্তুর ইন্স্টাটউটে যোগদান করেন। 
প্যারসে অবস্থানকালে অর্থাভাব দেখা ?দলে রবীন্দ্র- 
নাথের চেষ্টায় স্যার আশুতোষ তাঁকে বাঁত্তর ব্যবস্থা 
করে দেন। বাঁন্ত পেয়ে প্যারসের শিক্ষা শেষ করে 
বার্লনে ও ইউরোপের 'বাভন্ন দেশে যান। ১৯২৩ 
থু. স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে বেষ্গল ইামিউানাটতে 
যোগ দিয়ে ভারতবর্ষে প্রথম সিরাম, ভ্যাকসণন 
ইত্যাদি প্রস্তুত করেন। এইসময় তিনি যাদবপুর 
1ট. 'ব. হাসপাতালে আবাঁসক 'চীকৎংসকের কাজ 
করতেন। ১৯৩০ খু. পুনরায় ইউরোপ ও আমে- 
রিকায় যান। ১৯৩২ খু, এম.এস.প.ই. প্যোরস) 
উপাধি পান। ৯৯৩৫ খু. পাস্তুর রিসার্চ ইন্- 
1স্টটউটের ডাইরেক্রুর হন। এরপর গতাঁন এবং তাঁর 
পোলিশ স্ত্রী বৈজ্ঞাঁনক আন্না (নউতা) স্ট্যান্ডার্ড 
ফার্মাসিউঁটিক্যাল ওয়ার্কস গলঃ-এর প্রাতিষ্ঠা করে 

ভারতবর্ষে প্রথম পেনা্সালন প্রস্তুত করেন। তান 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু খ্যাত বৈজ্ঞানিকের সথ্থে 
কাজ করেছেন । ?কছাাীদন বেঙ্গল কৌমক্যালের সঙ্গেও 
যুস্ত ছিলেন। 'বাভন্ন প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসকদের 
াঁকৎসা-বষয়ে পরামর্শ দিতেন। হীশ্ডিয়ান মোঁড- 
ক্যাল আসোসিয়েশন-এর বাংলা শাখার প্রাতিম্ঠাতআ- 
সম্পাদক, ফেডারেশন অফ ইশ্ডিয়ান চেম্বার অফ 
কমার্স-এর সভাপাঁত এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের 
সঙ্গেও তান যুস্ত 'ছিলেন। 1৮২] 

হেমেন্দ্রনাথ দাশগযপ্ত, ভ. (২৬.১২.১২৮৫ - 
৬.১০.১৩৬৯ ব.) 'বদগাঁও-ঢাকা। কৈলাসচন্দ্র। 
প্রখ্যাত আইনজীবী । কলেজ জাবনে ভা. বিধান 
রায়ের সতীর্থ এবং ব্যবহারজীবী হসাবে দেশবন্ধু 
চত্তরঞ্জনের সহকারী ছিলেন। ১৯০০ খু, ঢাকা 
ষড়যন্ত্র মামলা পাঁরচালনায় অশেষ সুনাম অর্জন 
করেন। সাঁহত্যে ?তাঁন জাতীয়তাবাদের সমর্থক, 
সুলেখক ও আঁভনয়প্রোমক ছিলেন । নাটক, নাট্যালয় 
ও নাট্যকলা বিষয়ে তিনি বহ প্রবন্ধ রচনা করেন। 
এই সম্পকে তাঁর রাঁচিত উল্লেখযোগ্য গ্রল্থ : "ভারতীয় 
নাট্যমণ্টের ইতিহাস”, 'বাংলা নাটকের হীতিবৃত্ত” 
এবং ৪ খণ্ডে প্রকাশিত "ইন্ডিয়ান স্টেজ' । গতাঁন 
কাঁলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের প্রথম ণগাঁরশ অধ্যাপক 
ছিলেন। অভিনয় পারচালনা ও শিক্ষাদানের জন্য 
তান পগবিশ সংসদ" প্রাতিষ্ঠা করেন এবং 'বিভন্ন 
নাটকে নাম-ভূঁমিকায় আভনয় করে পাঁরণত বয়সেও 
প্রশংধাসত হন। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : “ভারতের 
জাতীয় কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস”, 



ছেনেল্দ্রলাথ মজ।মদার 

ভারতে বিপ্লব আন্দোলন”, শগাঁরশচন্দ্র, 'দেশবজ্ধু 
চত্তরঞ্জন” 'বাঁ্কমচন্দ্র প্রভাীতি। দেশের কাজে 
কয়েকবার কারাদণ্ডও ভোগ করেন। তান বধমানে 
অনুষ্ঠিত আইনজীবী সম্মেলনে (১৯৫৮), কৃফ- 
নগরে বঙ্গাভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনে এবং একাধিক- 
বার নাখল বঙ্গ বৈষ্ণব সাহত্য সম্মেলনে সভা- 
পাতিত্ব করেন। মাসিক 'বংগশ্রী' এবং 'শাশরকুমার 
মিত্রের সহযোগিতায় মাসিক "বঙ্গদর্শন, পান্রকা 
সম্পাদনা করোছিলেন। ময়মনাঁসংহে মহাকাল পাঠ- 
শালা, কালকাতায় দেশবন্ধু বালিকা 'বদ্যালয়, দেশ- 
বন্ধ [শিশু বিদ্যালয় ও দেশবন্ধু মাহলা কলেজের 
তান প্রাতিষ্ঠাতা। [১৪৬] 

হেমেন্দ্রনাথ মজ।মদার (১৩০১- ১৩৫০ ব.) 

গাঁচহাটা-ময়মনাঁসংহ। কাঁলকাতা আর্ট কলেজের 
ছান্র ছিলেন। পণ্চম জর্জের ভারত আগমন উপলক্ষে 
কলেজ-তোরণ সাজানর আদেশ অমান্য করে তান 
কলেজ ত্যাগ্গ করেন। ভারতের 'বাভন্ন শহরে অনু- 
জ্ঠত চিন্র-প্রতিযোগিতায় "তান তাঁর প্রাতভার 
পাঁরচয় রেখেছেন। ১৩৩৯ ব. তান পাঞ্জাবের অন্ত- 
গতি পাঁতিয়ালা রাজ্যের রাজাঁশজ্পণীর পদে আঁধান্ঠত 
হন। সদ্যস্নাতা নারী-চিনতর অগ্কনে তাঁর 'বশেষ 
খ্যাতি ছিল। তাঁর সংপ্রীসদ্ধ িন্রাবলী : “স্মৃতি', 
'মানসকমল', “পারণাম', “অনন্তের সুর", 'সাকণ,, 
কমল না কণ্টক' প্রভৃাতি। শঁশজ্পী”, হীশ্ডিয়ান 
মাস্টার ও “আর্ট অফ এইচ. মজুমদার নামক 
চত্রপাব্রকাগ্লর তান সম্পাদক ও তত্াবধায়ক 
ছিলেন। [৩] 

হেমেন্দ্রনাথ সেন (১৪.৪.১৮৬৩ -১৯২৯)। 
প্রাসদ্ধ উকিল হেমেন্দ্রনাথ কাঁচাঁশজে্পে বাঙালীর 
অন্যতম পথপ্রদর্শক । তান ণনউ ইণ্ডিয়ান গ্লাস 
ওয়ার্কস্ প্রাঃ লিঃ-এর প্রাতিষ্ঞাতা। 1৫,৯১৬] 

হেমেন্দ্ুপ্রসাদ ঘোষ (২৪.৯.১৮৭৬ - ১৯৬২) 
চৌগাছা--যশোহর । গিরীন্দ্রপ্রসাদ। ১৮৯৩ খু. 
কিকাতার হেয়ার স্কুল থেকে এ্ট্রান্স পাশ করেন। 
প্রেসডেল্পী কলেজ থেকে ইংরেজীতে অনার্সসহ 
1ব.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৩০০ ব. থেকেই 
'সাহিত্য" প্রকার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল । 
এছাড়া "দাসী", 'স্দহৃদ”, "উৎসাহ, “মুকুল”, "ভারতী, 
বঙ্গদর্শন, প্রভাতি পাঁন্রকাবলীতে তাঁর রাঁচত বহু 
গদ্য ও পদ্য প্রকাশিত হয়েছে। 'তাঁন “ক্যালকাটা 
[রাঁভিউ', 'ঈস্ট এগ্ড ওয়েস্ট', “ইন্ডিয়ান রাঁভিউ', 
শহন্দুস্থান. রাভিউ' প্রভাতি পাকার লেখক 'ছিলেন। 
১৯০৬ খুখ, অরাবিন্দ ঘোষ, শ্যামসন্দর চক্রবর্তী 
ও 'বাপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে মালত হয়ে 'বন্দে- 
মাতরম. পাঁত্রকা পাঁরিচালনা করেন। সাংবাঁদকরূপে 
তাঁর খ্যাতি সব'জনাঁবাদত। সরেশচন্দ্রু সমাজপাঁত 

[ ৬৯০ | হেনেন্দ্রলাল রায় 

তাঁর সাংবাঁদক জীবনের গুরু | তিনি লপ্ডনের ইন্- 
স্টিটিউট অফ জারন্নালস্ট-এর সদস্য, 'দৌনব 
বসুমত+”'র সম্পাদক এবং ১৯১৭ খুশী. মেসোপটে- 
য়ায় প্রোরত সাংবাঁদক প্রাতীনাঁধদলের অন্যতম 
ছিলেন। ১৯১৮ খ্ডী, ভারতীয় সংবাদপন্রসেবীদের 
প্রাতীনাধরূপে মহাযৃদ্ধের সঠিক বিবরণ জানবার 
জন্য ইংল্যান্ড এবং মধ্যপ্রাচ্যে যান। কাঁলকাতা [ব*্ব- 
বিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হলে 
তান অধ্যাপক হন। তাঁর রাঁচত গ্রল্থ “বপত্নীক', 
“অধঃপতন', প্রেমের জয়', 'নাগপাশ', “মৃত্যামলন', 
“অশ্রু, বি 6৬/ 096100)91)%5 41196 55/5109961 

17 10012 কংগ্রেস ও বাঙালণ প্রভাতি উল্লেখ- 
যোগ্য । “আষাট়ে গল্প, তাঁর বালক-পাঠ্য পুস্তক। 
এই বর্ষীয়ান সাংবাদক বাঙালশর জাতীয় আন্দো- 
লনে বহু নেতার পরামর্শদাতা ছিলেন। [৩,৭, 
২০১,২৫)২৬,৬৪] 

হেমেন্দ্রমোহন বস; বা এইচ. বোস (2-১৯১৬)। 
'কুন্তলীন' কেশ তৈল ও 'দেলখোস' সেণ্টের স্বত্বাধ- 
কারী । শিল্পে বাঙালণর কর্মক্ষেন্র প্রস্তুত এবং অন্যান্য 
বহু ব্যাপারে স্বকীয় ধারার প্রবর্তক । 'কুন্তলীন, 
ও 'দেলখোসে'র প্রচারে সাহত্য-পুরস্কার প্রবর্তন 
করেন এবং তারই ফলে বাঙলায় অনেক সাঁহাত্যক 
নজেদের প্রাতভা বিকাশের প্রথম সুযোগ পান। 
কথাশল্পন শরৎচন্দ্রের প্রথম গলপ 'কুন্তলীন'- 
পুরস্কারাঁবজয়ী। চত্রপারচালক নশীতিন বসু ও 
ক্রিকেটার কার্তক বস তাঁর দুই পানা [৬,৯১৭] 

হেমেন্দ্রলাল রায় (১৮৯২-১৫.৭,১৯৩৫) 
ফুলকোচা--পাবনা । ব্রজদুলাল। স্কুলের পাঠ শেষ 
করে রাজশাহশী গভনমেন্ট কলেজে ও পরে কাঁল- 
কাতা 'সাট কলেজে 'িক্ষালাভ করেন। কলেজে 
অধ্যয়নকালে বন্ধু-মহলে কাঁবখ্যাতি ছাঁড়য়ে যায়। 
ণহন্দ্স্থান' প্রকার সহ-সম্পাদকরূপে প্রথম কর্ম 
জীবনে প্রবেশ করেন। দীর্ঘাদন 'বাঁভন্ন সংবাদপন্লে 
কাজ করার পর সাস্তাহক 'বাঁশরী” পন্রের সঙ্গে 
যুক্ত হন। এখানেই: প্রথম তাঁর সম্পাদনার খ্যাঁত 
প্রমাঁণত হয়। এরপর “মাহলা" নামে সাঁচন্তর সাপ্তা- 
হিকের সম্পাদক হন। সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের 'খাঁদ 
প্রাতম্ঠানে'র প্রচার-বিভাগে বহুকাল যুন্ত থাকার 
পর 'রাম্ট্রবাণ' রাজনোতিক পা্রকা যৃগ্ম-সম্পাদনায় 
প্রকাশ করেন। সাংবাঁদক জীবন থেকে অবসর 'নয়ে 
বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রচার-বিভাগে কম গ্রহণ করেন। 
তার রাঁচত কাব্যগ্রন্থ : “ফুলের ব্যথা”, “মায়া- 
কাজল", "মাঁণদীপা" ; শ্রেষ্ঠ উপন্যাস : "ঝড়ের 
দোলা, ; গল্পগ্রন্থ : “মায়ামগ ও 'পাঁকের ফুল? । 
1শশহসাহিত্য রচনাতেও দক্ষতা ছিল। “গল্দের ঝরনাঃ, 
গাজেপের আলপনা", 'মায়াপুরণ, “পাঁচ , সাগরের 



হেয়ার, ডেভিড 

ঢেউ, প্রভাতি তাঁর উল্লেখযোগ্য শশসাহত্য-গ্রল্থ। 
তাঁর প্রকাশিত রাজনোৌতিক প্রবন্ধগ্রন্থ শরন্ত 
ভারত' ও “বলাতে গান্ধীজশী”। [২৫,২৬] 

হেয়ার, ডোঁভিড (১৭.২.১৭৭৫ - ১.৬.১৮৪২) 
স্কটব্যাপ্ড। বাঙলায় ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের 
অন্যতম পাঁথকৎ। এই জনীপ্রয় স্কচ সাহেব ঘাঁড় 
ব্বসায়রূপে এদেশে আসেন ১৯১৮০০)। ১৮ বছর 
এই ব্যবসায়ে অর্থোপাজন করেন। তারপর সহকারী 
গ্রে সাহেবকে ব্যবসায় দান করে এদেশে শিক্ষা- 
বিস্তারে আত্মীনয়োগ করেন। ব্যবসায়সূত্রে সর্ব- 
শ্রেণীর ভারতীয়দের সঙ্গে মেলামেশার ফলে দেশের 
কুসংস্কারের প্রভাব দূরীকরণে বৈজ্ঞানক 'শক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা উপলাষ্ধ করেন। মে ১৮১৬ খঈ, 
দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের মারফত তৎ- 
কালঈন 'বচারপাঁত স্যার এডওয়ার্ড হাইডকে উচ্চ- 
শশক্ষার জন্য একা প্রাতিষ্ঞান গঠনের প্রস্তাব দেন। 
ফলে ২০.১,১৮১৭ খ্ী. হিন্দু কলেজ প্রাতষ্ঠিত 
হয়। হেয়ার সাহেব স্কুল সোসাইটির অধ্যক্ষর্পে 
এই প্রাতিষ্ঞানের যে-সব মেধাবণ ছান্ন ?হন্দু কলেজে 
শিক্ষাগ্রহণ করত, তাদের দেখাশুনা করতেন। ১৮২৫ 
খী, হন্দ্ কলেজ ম্যানোজং কামার ডাইরেইীর পদে 
বৃত হন। তাছাড়া স্কুল সোসাইটির উদ্যোগে যে-সব 
ইংরেজী ও বাংলা স্কুল 'বনাব্যয়ে চলত সেগ্ীলর 
সঙ্গে তাঁর বিশেষ সংযোগ 'ছিল। আরপাীল 'ফি 
ভার্নাকুলার স্কুল, পটলডাঙ্গা ইংীলশ স্কুল ও দহন্দু 

উৎসাহ দেবার জন্য নানা ধরনের পুরস্কার দতেন। 
[তান ১৮.১১.১৮২৪ খুশী. এক পন্রে লেখেন- প্রথমে 
যে-সব ছান্র শিক্ষার আলোক দেখবে, তাদেরই উপর 
সারা দেশের শিক্ষাবিস্তার নিভ্র করছে । শিক্ষা- 
[বিস্তারে তাঁর সণ্চয় অকৃপণভাবে বায় করেন । স্কুল 
সোসাইটির অর্থের ন্যাসরক্ষক 'ব্যারেটো আন্ড কোং, 
উঠে গেলে 'নিজে অর্থসাহায্য দিয়ে স্কুলগুল বাঁচান। 
পরবর্তী অছি '্যাঁকনটোস্ আযান্ড কোং উঠে 
যেতে (১৮৩৫) উপারিডীল্লখিত স্কুল দৃহাঁট ছাড়া 
সোসাইটির অন্যান্য স্কুল বন্ধ হয়ে বায়। পটল- 
ভাঙ্গার ইংরেজী স্কুল ও আরপুলির বাংলা স্কুল 
একান্ত হয়ে ডেভিড হেয়ারের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে 
আসে। একালের বিখ্যাত হেয়ার স্কুলের উদ্ভব 
এইভাবে । আযকাডোমক আ্যসোসিয়েশনের 'িবতর্ক 
ও আলোচনা-সভায় কিংবা জ্ঞানান্বেষণ সভায় হেয়ার 
সাহেবের উপাস্থাতি সবসময়ই জ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেব্র 
বিস্তৃত করেছে । সে-যুগে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাচ্য ও 
প্রতনচ্য পদ্ধাতির কলহ বা ইয়ং বেঙ্গলের বিদ্রোহের 
কোনটাতেই তান 'নজেকে জড়ান নি। কিন্তু দল- 
মত-নরপেক্ষে নিজের শিক্ষাবিস্তার-পারিকজ্পনায় 

[ ৬১৯ ] হেয়ার, ডেভিড 

বাংলা ও ইংরেজীর মাধ্যমে সমানভাবে কাজ করে 
গেছেন। তবুও বাংলার উপরই তাঁর বেশী আশ্রহ 
ছিল। তাঁর [বিশ্বাস ছিল-কেবলমান্র মাতৃভাষায় 

দ্বারাই পাশ্চাত্য 'চন্তা ও বিজ্ঞান-প্রচার 
দতর হতে পারে। ১৪.৬.১৮৩৯ খুশি, শহন্দু 

কলেজের 1নকট হন্দু কলেজ পাঠশালার 1ভীত্ত- 
প্রস্তর স্থাপনের সময় বাংলাভাষার চর্চা ও প্রসারের 

ওপর জোর দিয়ে বলেন-াঁবচার ও রাজস্ব বিভাগে 
আইনের সাহায্যে ফারসীর ব্যবহার বন্ধ হওয়ায় 
(১৮৩৭) একমাত্র বাংলা ভাষাই জ্ঞান-বিস্তারের 
সহায়ক হবে। ১.৬.১৮৩৫ খু. কাঁলকাতায় মৌড- 
ক্যাল কলেজ প্রাতষ্ঠায় তাঁর সাহায্য ও কলেজ- 
সম্পাদকর্ূপে ছান্রদের শবব্যবচ্ছেদে উৎসাহ দান 
গবশেষ উল্লেখযোগ্য । তিনি রোগাতুরকে বিনামূল্যে 
ওষধ বিতরণ করে আধুঁনক 'চাঁকৎসা 'বস্তারেও 
সাহায্য করেন৷ নিজে ধাঁর্মক খীষ্টান হলেও 'বিদ্যা- 
প্রাতচ্ঠান থেকে ধর্মান্তরকরণের জন্য ছান্রসংগ্রহের 
মশনারশ প্রচেষ্টার 'বরোধতা করেন। এ কারণে 
ণৃতাঁন ধর্মীন্ধ পাদরীদের দ্বারা নিগৃহীত হন। রটনা 
করা হয়োছল যে তান বাইবেলাবিদ্বেষী 'হন্দু। 
মৃত্যুর পর খ্যীষ্টান গোরস্থানে তাঁকে কবরস্থ করা 
যায় 'ন। তাঁর 'প্রয় কর্মস্থল হিন্দু কলেজ ও 
পটলডাঙ্গা স্কুলের সামনে কলেজ স্কোয়ারে তাঁর 
মরদেহ সমাহিত হয়। জীবদ্দশায় হেয়ার সাহেব 
তাঁর আরব্ধ কর্মের বিকাশ দেখে গেছেন। ১৮৪০ 
খ7ীস্টাব্দের মধ্যেই বহু যুবক ইংরেজী ও মাতৃভাষায় 
সাশাক্ষিত হয়ে বহু স্কুল স্থাপন দ্বারা ও পান্রকা 
প্রাতষ্ঠার মাধ্যমে জ্ঞানীবকাশের ক্ষেত্রে বিপ্লব 
আনয়ন করেন। সে যুগের খ্যাত িরোজওর 
গশষ্যমণ্ডলণ যখন তাঁর প্রাতি কৃতজ্ঞতাবশত প্রাঁতি- 
কাঁতি অ্কনের ব্যবস্থা করেন ৯৮৩১), তখন স্বয়ং 
িরোজিও সেই উপলক্ষে যে কাঁবতা রচনা করেন 
তার প্রথম পধীন্তর অনুবাদ--“আলো দেখাও যুবক- 
গণ! তোমাদের যাল্রারম্ভ ভালভাবেই হয়েছে” 
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ড/৩]] ০6৪০1) । হেয়ার সাহেব মনেপ্রাণে এ দেশকে 

স্বদেশ ভাবতেন। সংবাদপন্রের স্বাধীনতা সংগ্রাম 

জয়লাভ করলে ৫৫.১.১৮৩৫) টাউন হলের সভায় 

এই জয়কে আভনান্দিত করেন। জ্বীরর 'বচারপ্রথার 
সমর্থনেও কাজ করেন। ভারতীয়দের কুলীর্পে 
দবদেশে চালান দেওয়ার বর্বর 'ব্রটিশপ্রথার বিরুদ্ধে 

?তান যে আন্দোলন চালান, তারই ফলে এর বিরুদ্ধে 
আইন হয় (১৮৩১৯)। ছোট বড় নানারকমের দান 
করার ফলে শেষজীবনে তান দারুণ অর্থ- 
কচ্ছতায় পড়েন : ফলে শেষপর্য্ত ১৮৪০ খ্নী, 
সরকারী চাকার গ্রহণ করতে বাধ্য হন। জল্মসত্রে 



হেয়ম্বচন্দ্র সৈন্ত 

স্কচ হলেও হেয়ার সাহেব কর্মসন্রে বাঙালীর 
আপনজন ছিলেন। [৩১৮] 

হেরম্বচন্দ্র মৈত্র (১৮৫৭ - ১৬,১.১৯৩৮) যদু- 
বয়রা-নদীয়া। চদিমোহন। খ্যাতনামা শিক্ষাবদ্। 
প্রায় ৩০ বছর কাঁলকাতা 'সাঁট কলেজের অধ্যক্ষ 
এবং কাঁলকাতা বশ্বাবিদ্যালয়ের ইংরেজী এম.এ. 
ক্লাশের অধ্যাপক 'ছিলেন। ইংরেজী ভাষায় রাঁচত 
তাঁর বহন প্রবন্ধ “মডার্ন 'রাঁভিউ' পান্রকায় প্রকাঁশত 
হয়। এমার্ঁনের উপরে গবেষণাধ্মী রচনার জন্য 
কলিকাতা বিশ্বাবদ্যালয় থেকে পগ্রাফথ স্মৃতি 
পুরস্কার, লাভ করেন। বাংলা সাপ্তাঁহক পল্ল 
'সঞ্জধবনশ'র অন্যতম প্রাতিজ্ঞঠাতা 'ছলেন। সাধারণ 
ব্রাহ্মসমাজের আচার্যরূপে তাঁর প্রদত্ত বাংলা বন্তৃতা- 
বল বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সমাজের মুখপত্র পদ 
ই'ণ্ডয়ান মেসেঞ্জার পান্রকার সম্পাদক 'ছলেন। 
ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে প্রচারকার্যে ইউরোপ ও আমোরকা 
ভ্রমণ করেন। স্যাডলার কাঁমশনে উচ্চশিক্ষা বিষয়ে 
[তিনি নিজ মত পেশ করোছিলেন। 'ব্রাটশ এম্পায়ার 
ইউঁনিভার্পাটজ কংগ্রেসে তিনি কাঁলকাতা বিশব- 
বিদ্যালয়ের সদস্য হয়ে যোগ দেন। কঠোর সদাচারণ 
ছিলেন । তাঁর নীতি-বিষয়ক উীন্ত এক সময়ে গল্প- 
কাহনৰ হয়ে প্রচারত ছিল। [৩,৫,১৪,৫১,১৪৬] 

হোসেন শহীদ সোহ্রাবদ্শী (৮.৯.১৮৯৩ - 
&,১২.১৯৬৩) মোঁদনশপুর। কাঁলকাতা মাদ্রাসায় 
শিক্ষা শুরু । ১৯১৩ খুশী. সেন্ট জোভিয়ার্স কলেজ 
থেকে বি.এস-সি. পাশ করে বিলাতে যান। সেখানে 
পাঁচ বছর পড়াশুনা করে অক্সফোর্ড ইউীনিভাঁসট 
থেকে এম.এ., অর্থনীতিতে 'ব.এস-ঁস. ও আইন- 
শাস্তে অনার্সসহ বিসিএল, উপাঁধ লাভ করেন। 

কাঁলকাতায় ফিরে এসে ব্যাঁরস্টার হসাবে কর্মজীবন 
শুরু করেন। চিত্তরঞ্জন দাশ যখন কাঁলকাতা কর্পো- 
রেশনের মেয়র, তিনি তখন তার ডেপ্াট-মেয়র 
ছিলেন। মৃসাঁলম লীগের সভ্য হিসাবে ১৯২১ খল, 
তান বঙ্গীয় বিধান সভার সদস্য 'নর্বাচিত হন। 
বেঙ্গল মুসলিম পার্লামেন্টারী বোডের সেকেটারী 
ছিলেন। ১৯৩৭ -১৯৪৩ খ্ী. মধ্যে 'বাভন্ন 
ভাগের মন্ত্িত্পদে আধাম্ঠত থাকেন। ৯৯৪৩ - 

১৯৪৫ খু, তান খাদ্য ও অসামারক সরবরাহ 
বিভাগের মল্মী 'ছিলেন। ১৯৪৬ খু, আবিভন্ত 
বাঙলার মৃখ্যমন্্ীঁ হন। তাঁর মুখামাল্তিত্বকালে 
মৃসালম লীগের আহ্বানে আগস্ট ১৯৪৬ খু, 
কাঁলকাতায় সাম্প্রদায়ক হাঙ্গামা ঘটে। তারপরই 
পৃববিশোর নোয়াখালীতে দাঙ্গা শুরু হয়। ১৯৪৭ 
খু, দেশবিভাগের সঙ্গে সঙ্গেই 'তাঁন পাকিস্তানে 
না গিয়ে গান্ধীজশীর সঙ্গে দাষ্গাবরোধশ আন্দোলনে 
শরীক হন। ১৯৪৯ খুশী. থেকে তান 

[ ৬১২ ] হ্যাছেল, আনেস্ট বিনাফিল্ড 

স্থায়শ বাসিন্দা হন এবং সেখানের রাজনশীতিতে সাক্য় 
অংশগ্রহণ করেন। পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধান- 
মন্ত্রী লিয়াকত আলটর সঙ্গে মতাঁবরোধ হওয়ায় 
মুসালম লগ ছেড়ে মৌলানা ভাসানী সহ তান 
আওয়ামী লগ দল গঠন করেন। ১৯৫৪ খল, 
পূর্ব-পাঁকিস্তানের প্রথম নির্বাচনে য্য্তফ্রণ্ট গঠন- 
কালে তান তার স্তম্ভস্বরুপ ছিলেন। এই 
ফ্রণ্ট মুসলিম লশগকে পরাজত করে। মহম্মদ 
আলশ সরকারে তান ৮ মাস কেন্দ্রীয় আইন-মন্দ্রী 
এবং সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ খী. থেকে অক্টোবর ১৯৫৭ 

খুশী, পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী 'ছিলেন। 
১৯৬০ খু. আয়ুব সরকার ৬ বছরের জন্য তাঁর 
রাজনোতিক কার্যকলাপ শীনাষদ্ধ ঘোষণা করে। 
১৯৬২ খু. তান নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার হন। 
৬ মাস পর মুক্তি পেয়ে তান অন্যান্যদের সহ- 
যোঁগতায় জাতশয় গণতান্তিক ফ্ুণ্ট গঠন করেন। 

সুবন্তা ?হসাবে তাঁর অত্যন্ত খ্যাতি 'ছিল। ইংরেজী 
উর্দু ও বাঙলা_ এই তন ভাষাতেই 'তাঁন বন্তৃতা 
দিতে পারতেন। স্বাস্থ্যাশ্বেষণে বিদেশে যান এবং 

সেখানে তাঁর মত্যু হয়। [১২৪,১৪৯] 
হ্যাভেল, আনে-্ট বিনাফিল্ড (১৮৬১ - ১৯৩৪)। 

প্রখ্যাত ইংরেজ শিল্প । লণ্ডনের রয়্যাল কলেজ 

অফ আর্ট থেকে 'শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে পাশ্চাত্য-রশীতিতে 
1শল্পাঁশিক্ষা প্রদানের জন্য ১৮৮৬ খুশী. মাদ্রাজ আর্ট 
স্কুলের অধ্যক্ষ নিষুুস্ত হয়ে ভারতে আসেন। ১৮৯৬ 
খ্ী, তানি কাঁলকাতা গভর্নমেন্ট স্কুল অফ আর্টস- 
এর অধ্যক্ষ হন। এখানে আসার পর শিল্পী অবনীন্দ্র- 
নাথের সঙ্গে তাঁর পাঁরচয় ঘটে । অবনীন্দ্র-আঁঙকত 

শচন্রাবলশ তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। তান 
অবনীন্দ্রনাথকে সহকারী অধ্যক্ষপদে 'নযুক্ত করে 
সব্প্রথম ভারতীয় শিল্পাঁশক্ষণের সুব্যবস্থা করেন। 
তখন থেকে স্কুলে পাশ্চাত্য-রীঁততে িল্পশিক্ষার 
প্রচলিত ব্যবস্থা পাঁরত্যন্ত হয়। অবনীন্দ্রনাথের সহ- 
যোগিতায় ?তাঁন ক্রমে আর্ট স্কুলের সংগ্রহশালা 
এদেশীয় চিত্র দ্বারা সমহ্ধ করে তোলেন। পরে 
ই্ডিয়ান িউাঁজয়ামের বিরাট চিন্রশালাটও এ 
থেকেই গড়ে ওঠে । তাঁরই আগ্রহ ও চেস্টার ফলে 
১৯০৭ খশ. হীশ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওাঁরয়েন্টল 
আর্টস গাঁঠিত হয়। ১৯১০ খন. ইংল্যান্ডে ইন্ডিয়া 
সোসাইটি স্থাপন-ব্যাপারেও তাঁর সাক্রয় সহযোগ 
ছিল। তান 'বেনারস দি সেক্কেড 'সাঁটঃ ১৯০৫), 
'মনোগ্রাফ অন স্টোন কা্ভং ইন বেগ্গল' ১৯০৬), 
ইাশ্ডয়ান স্কালপূচার আ্যাণ্ড পেন্টিং (১৯০৮), 
'ইশ্ডিয়ান আরকিটেকচার, ইটস সাইকোলাজি স্ট্রাক্- 
চার আন্ড হিস্ট্রি, (১৯১৩), ইলেভেন প্লেট্স্ 
'িপ্রেজোণ্টং ইণ্ডিয়ান স্কাল-প্চার চশফরীল ইন 



হ্যামলউন, সার ড্যানয়েল 

ইংলিশ কালেকশন”, 'এনশেন্ট আ্যান্ড মোঁড়ঈভূল্ 
আকিটেক্চার ইন ইশ্ডিয়া' ১৯১৫), হ্যান্ডবুক 
অফ ইশ্ডিয়ান আর্ট” (১৯২০), পদ হমালয়াস 
ইন দি ইশ্ডিয়ান আট” (১৯২৪) প্রভাতি শিল্প- 
[বষয়ক বহ গ্রন্থের রচায়তা। 1৩] 

হ্যামিল্টন, সার ড্যানয়েল (১৮৬০ - ১৯৩৯) 
সকটল্যান্ড। ভারতবর্ষে সমবায় আন্দোলনের পাঁথকৃৎ। 

সন্দরবনের গোসাবা-অণ্চলে তাঁর কমর্ষেত্র বিস্তৃত 
ছিল। জীবনযান্নায় কীষ-ব্যবসায় বা ?শল্পকাজ দ্বারা 
অর্থনৌতিক দুর্দশা দূরীকরণের জন্য স্বেচ্ছায় ও 
[মিলিত চেষ্টায় উদ্যোগী করে তোলার আদর্শে 
[তানি দাঁরদ্রু জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। 
সেজন্য তান সেখানে সমবায় ভাণ্ডার, স্বাস্থ্য- 

সামতি, সমবায় চাউল কল, খণদান সাঁমাতি, কেন্দ্রীয় 
ধান্যবিক্লয় সমবায় সাঁমতি, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, পণ্টা- 
য়েত, হাসপাতাল, নৈশ 'বদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন 
করে এ অঞ্চলকে একাঁটি আদর্শ সমবায় উপানবেশে 
পাঁরণত করেন। তান নিজে ম্যাঁকনন ম্যাকার্জ 
আযণ্ড কোম্পানীর অন্যতম অংশীদার ছিলেন। তাঁর 
আঁজত অর্থ 'তাঁন সমবায়ের মাধ্যমে এদেশের দারিদ্র 
জনসাধারণের জন্য অকাতরে 'নয়োগ করেছেন। 
দেশের দরিদ্র কৃষকগণকে মহাজনের অত্যাচার থেকে 
বাঁচাবার জন্য ১৯২৯ খী, তিনি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
কাঁমাটতে কাঁষধণদানের জন্য াবশেষ গুরুত্ব দেন 
এবং তাঁর এই নীতি গৃহীত হয়। [৩] 

হ্যালহেড, নাথানিয়েল ব্রাশ (২৫.৫.১৭৫১ - 
১৮.২.১৮৩০) লন্ডন। উইলিয়ম। পিতা ব্যাঙ্ক 

অফ ইংল্যান্ডের ডিরেক্টর ছিলেন। হ্যারো ও ক্লাইস্ট 
চার্চ অক্সফোর্ড থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। গাঁয়কা 
মিস লিনূলেকে ভালবাসতেন। নাট্যকার শোরিডন 
িনূলের পাঁণিগ্রহণ করলে, হ্যালহেড ঈস্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানীর চাকার 'নয়ে সুদূর বাঙলাদেশে চলে 
আসেন। ১৭৭২ খ্ী, কোম্পানীর হাতে সুবা 
বাঙলার শাসনভার, বিশেষ করে দেওয়ানী কাষেরি 

ভার আসে। বাংলা ভাষা জানা না থাকায় রাজস্ব 
আদায়ে অসুবিধা ঘটায় ইংরেজ আমলাদের বাংলা 
ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তান 
বাংলা শিখতে শুরু করেন। এর আগে ইংল্যান্ডে 
বন্ধু নাট্যকার শোঁরডনের সঙ্গে তান যৌথভাবে 
কাব্যানূবাদ প্রকাশ করোছলেন। অক্সফোডে” ছান্রা- 
বস্থায় প্রাচ্যবদ্যাবিশারদ উইলিয়ম জোন্সের সঙ্গে 

[ ৬৯৩ ] হ্যালহেড, নাথানয়েল ভ্রাঁশ 

পরিচয় হয়োছল। হ্যালহেডকে 'তাঁনই প্রাচ্যভাষা 
আরবী ও ফারসী শিখতে উৎসাহত করেন। ভারতে 
এসে বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংসের নিদেশে ও 
পরামর্শে ১৭৭৬ খ্যী, তিনি '[হন্দু আইনের 
সধাক্ষপ্তসার 'এ কোড অফ জেন্টু লস্; নামে 
অনুবাদ করেন। ১৭৭৮ খী, 4 01911090 0 
11)6 1391788] 1-91181186" নামে একখান খ্যাত 

পৃস্তকও রচনা করেন। এই ব্যাকরণই সর্বপ্রথম 
বাংলা অক্ষরে মদূত গ্রল্থ। এই সময়ের মধ্যে তান 
বাংলা ও দেশীয় কয়েকটি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে- 
ছিলেন। হ্যালহেডের গ্রামারের পৃম্ঠাসংখ্যা ছিল 
২১৬। ইংরেজণ গ্রামারের আঁঙ্গকে রচিত হলেও 
সংস্কৃত ব্যাকরণের কাঠামোকে যথাসম্ভব বজায় 

রাখার চেষ্টা করোছলেন। 'তাঁন পাঁণ্ডত-সমাজের 
দৃম্ট আকর্ষণ করে দেখান যে, সংস্কৃত, দেব- 
নাগরী, আরবী, ফারসী, এমন কি ল্যাটন ও গ্রীক 

অক্ষরের মধ্যেও সাদৃশ্য বর্তমান। ব্যাকরণাঁট 
ইংরেজীতে রাঁচত হলেও উদ্ধাতগ্ীল সবই 
কাশীদাসী মহাভারত, কীত্তবাসী রামায়ণ প্রভাতি 
প্রচলিত বাংলা কাব্যাংশ থেকে নেওয়া। ভূমিকায় 
1তাঁন লিখেছেন_-বাংলা ভাষার শব্দগৌরব অসীম। 
বাংলা ভাষায় সাহত), বিজ্ঞান, হীতিহাসাঁদ যে- 
কোন বিষয় রচিত হতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালীরা 
এ 'বষয়ে যত্রশীল নন'। 'ফাঁরঞ্গদের জন্য রচিত 

হলেও বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ 'শক্ষা করার ও 
[শিক্ষাদানের এটই প্রাচীনতম প্রচেষ্টা। এই গ্রল্থাট 
হুগলীীর মুদ্রাযন্তে মুদূুত হয়। হ্যালহেড সাহেব 
বাংলা ভাষা ও সাহত্যের হাতহাসে স্মরণীয় 
পুরুষ । এস্থলে উল্লেখ্য, পততুগীজ পাদরী মানোএল- 
দা-আসসূম্পাসাও হ্যালহেডের বহুপূর্বে বাংলা 

ব্যাকরণ ও বাংলা-পর্তৃগীজ শব্দকোষ পর্তুগঈজ 
ভাষায় রচনা করোছলেন। গ্রন্থটি গলসূবন শহরে 
মাদ্রুত ও ১৭৪৩ খা. প্রকাঁশত হয়। বাংলা 
ভাষার ইতিহাসে এঁটই আদ ব্যাকরণ। ১৭৮৫ 
খী, হ্যালহেড নিজদেশ লন্ডনে ফিরে ষান। 
১৭৯১-৯৫ খু, 'ব্রাটশ পার্লামেন্টের সদস্য 
[ছিলেন। লণ্ডনে মৃত্যু তাঁর ভ্রাতুষ্পূত্র নাথাঁনয়েল 
জন হ্যালহেড 6১৭৮৭ - ১৮৩৬) দেওয়ানী আদা- 

লতের বিচারক হয়োছলেন। বাংলা ভাষায় তাঁরও 

দখল ছিল এবং বাংলা যাল্রা-আঁভনয়ে তান অংশ- 
গ্রহণ করোছিলেন। [৩,২৫,২৬,১২২] 





পরিশিষ্ট 
[ মঢদ্ণকার্য আরম্ভের পরবর্তী কালে সংগৃহীত 
জীবনীসমূহ যথাস্থানে সন্নিব্ধ না হওয়ায় 

পারশিষ্টে সংযোজত হল।] 

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৪ - ২৯.১.১৯৭) 
নোয়াখালীতে জন্ম। রাজকুমার । খ্যাতনামা গল্পকার 
ও ওপন্যাঁসক। রবীন্দ্রনাথ ও শরংচন্দ্রের পর 'কল্লোল 

যুগ-এর যে-সব লেখক তুমুল আলোড়ন এনে- 
ছিলেন তানি তাঁদের অন্যতম। আশ্বন ১৩২৮ 
বঙ্গাব্দে পপ্রবাসণ' পান্রকায় “নীহারিকা দেবী” ছদ্ম- 

নামে তাঁর প্রথম কাঁবতা প্রকাশিত হয়। সে বছর 

[তাঁন ম্যা্রক পরীক্ষা দেন। গল্প ও উপন্যাস- 
রচয়িতা হিসাবে তাঁর খ্যাতি বিস্তৃত হলেও 'তাঁন 
জীবনে বহু কাঁবতা লিখেছেন। এম.এ. ও 'বি.এল. 
পাশ করে মৃন্সেফর্পে কর্মজীবন শুরু করেন। ক্ূমে 
[তিনি সাব-জজ ও জেলা জজ হন। চাকরির সন্ে 
বাংলাদেশের 'বাভন্ন জেলায় ঘুরে বোঁড়য়ে 'বাচন্র 
আঁভজ্ঞতার আঁধকারা হয়োছিলেন। তাঁর প্রথম উপ- 
ন্যাস 'বেদে'। শতাধিক বই তিনি লিখে গিয়েছেন। 
'পরমপুর্ষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ নামে জীবনী-গ্রল্থাঁট লিখে 
[তান অসাধারণ জরনীপ্রয়তা ও অর্থ উপার্জন করেন। 
তাঁর 'লাখত “কল্লোল যুগ বইটি বাংলা সাহিত্যের 
একাঁট অমূল্য স্মৃতীচত্ররুপে সমাদৃত। কবিতা, 
গল্প, উপন্যাস এবং জীবনী রচনায় তান এক 
[িশেষ ক্ষমতার আঁধকারী ছিলেন। তাঁর রচিত 
ইন্দ্রাণশ', 'কাকজ্যোংস্না, 'রূপসী রান", প্রচ্ছদ- 

শ্রীরামকৃষ্ণ, 'মন্দারলান্তা', পপ্রয়া ও পাঁথবী”, শত 
গল্প", প্রেমের গঞ্প, প্রভাতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য 

গ্রল্থ। [১৬১১৭] 
অনিলবরণ রায় ১৮৮৮ - ৩.১১.,১৯৭৪) পাল্র- 

সায়ের- বাঁকুড়া। কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয় থেকে 

দুইটি বিষয়ে এম.এ. পাশ করেন। দর্শনশাস্তের অধ্যা- 
পনাকালে ১৯২১ খু, স্বদেশী আন্দোলনে যোগ 
দেন। দেশবন্ধ্ চিত্তরঞ্জন দাশ যখন বঙ্গীয় প্রদেশ 
কংগ্রেসের সভাপতি, তখন তিনি ছিলেন সম্পাদক। 
১৯২৪ খু, থেকে ১৯২৬ খর. পর্যন্ত তান 
দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র সঙ্গে জেলে বন্দী ছলেন। 

মৃন্ত পাবার পর তান পাশ্ডচেরতে চলে যান। 

দশর্ঘ ৪০ বছর প্রীঅরাবন্দ ও পাঁণ্ডচেরী আশ্রমের 

সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠভাবে যান্ত থাকেন। 'তাঁন শ্রীঅরাবন্দ- 
রচিত গাঁতার ভাষ্যকার হিসাবে বিদেশের গুণিজনের 
কাছেও বিশেষভাবে সমাদৃত 'ছলেন। শ্রীঅরাঁবন্দের 
দর্শন ও আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৯৬৬ খাট, 
কাঁলকাতায় আসেন। কাঁলকাতায় মৃত্যু। 1১৬] 

অবলাকান্ত কর (১৮৯১ - ২,১১.১৯৭৪) 
গোবিন্দপূর- বারশাল। কৈলাসচন্দ্র। দিশোর বয়সেই 
[তান বাঁরশালের শঙ্কর মঠের স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের 
সংস্পর্শে আসেন এবং 'বপ্লবী “যুগান্তর দলের 
সভ্য হন। ১৯৯৫ খু, প্রথম ভারত-রক্ষা আইনে 
গ্রেপ্তার হন। সর্বসাকল্যে প্রায় ২৫ বছর কারা- 

জীবন যাপন করেন। তার মধ্যে দেশবিভাগের পর 
পাঁকস্তানের জেলে ছিলেন ৪ বছর। পরে চাঁব্বশ 
পরগনার গোবরডাঙ্গা ইছাপ্ুরে স্থায়ী বাস নির্মাণ 
করেন। সেখানে হোমিওপ্যাথক চিকিৎসক হিসাবে 
তাঁর সুনাম ছিল। দাঁরদ্রের বন্ধ ঠছলেন। [১৬] 

অমর বস; (৬.২.১৮৯১৫০)- ৩-৮.১৯৭৫) 
কাঁলকাতা। অতীন্দ্রনাথ। স্বদেশী আন্দোলনের 
অন্যতম সংগঠক তার আদর্শে অনপ্রাণত হয়ে 
ণতাঁন িশোর বয়সেই যুগান্তর 'বস্লবী দলের 

কার্মরূপে স্বাধীনতা-সংগ্রামীর জীবন শুরু করেন। 
উপাধ্যায় ব্রহ্ষমবান্ধব-প্রাতীষ্তঠত সারস্বত আশ্রমে 

[তান বাল্যে শিক্ষালাভ করেন। ১৯০৫ খ্যী, 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে স্বেচ্ছাসেবকরূপে কাঁল- 
কাতার রাস্তায় রাস্তায় পবন্দেমাতরম্* গ্রান গেয়ে 

বেড়াতেন। সেই সঙ্গে ক্রমে পিতার প্রাতিষ্ঠিত 

'সমলা ব্যায়াম সামাত'র পরিচালনায় অন্যতম 

প্রধান ব্যান্ত হয়ে ওঠেন। ১৯১৬ খুন. পিতা-পৃন্ত 

একত্রে ৫ বছর কারাদণ্ডে দাণ্ডত হন। কারামনান্তর 

পর কংগ্রেসের কাজে আত্মীনয়োগ করেন। ১৯২২ - 
২৩ খপ, উত্তর কাঁলকাতায় কংগ্রেস সংগঠন স্থাপনে 

[তান অন্যতম উদ্যোস্তা গছিলেন। ফরওয়ার্ড রক 

প্রাতষ্ঠাকালে তান সুভাষচন্দ্র বসুকে বিশেষ 

সাহায্য করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর 'তাঁন 
কংগ্রেসের সঙ্গো সম্পর্ক ছেদ করে বামপল্থধশ ভাব- 

ধারার সঙ্গে য্ত হন। ১৯৫২ খ্যী, ফরওয়ার্ড 



অমল হোম 

রকের প্রার্থঘরূপে বিধানসভার সদস্য পদ লাভ 
করেন। ১৯৫৫ খত. মার্জবাদী ফরওয়ার্ড বক দল 
গঠিত হলে ১৯৫৭ ও ১৯৬৩ খুশী, পর পর দুইবার 
এ দলের মনোনীত প্রার্থরূপে এম.এল.এ. হন। 
তানি কয়েকটি শ্রামক ইউনিয়নের সঙ্গেও যুক্ত 
ছিলেন। [১৬] 

অমল হোম (১৮৯৪ - ২৩.৮.১৯৭ ৫) মাঁজল- 
পুর- চব্বিশ পরগনা । গগনমন্দ্র। প্রখ্যাত সাংবাঁদক 
ও সমালোচক । ছান্রাবস্থায়ই সাহত্য ও সাংবা- 
দিকতার প্রীতি আকৃষ্ট হন। 'পতৃবন্ধু রামানন্দ 
চট্রোপাধ্যায়ের উৎসাহে “প্রবাসী, ও "মডার্ন 'রাঁভউ' 
পান্রকায় শিক্ষানবীশ-হসাবে যোগ দেন। এরপর 
তানি সংরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেঞ্গলণ" পাত্রকায়, 
১৯১১৮ খু, লাহোরের পদ পাঞ্জাবী” নামক ইংরেজশ 
দৈনিকপন্নে এবং কালনীনাথ রায়ের পদ 'ভ্রীবউন, 
পাল্তকায় কাজ করেন। ১৯১৯ খট, কালা 

আইনের গোলমালে কালীনাথ রায় কারারূদ্ধ হলে 
তান এঁ পান্রকার দায়ত্ব গ্রহণ করেন। ১৯২০ 
খু, এলাহাবাদে পণ্ডিত মাতিলাল নেহরুর পদ 
ইন্ডিপেন্ডেন্ট” নামে দৈনিক পারকায় 'বাঁপনচন্দ্ 
পালের সহকাঁররূপে যোগ দেন। এঁ সময় পাণ্ডত 
জওহরলালের সঙ্গে তার ঘাঁনষ্ঞতা হয়। ১৯২১ 

এবং ইন্ডিয়ান ডেইলি নউজ' কাগজের সহ- 
সম্পাদক হন। ১৯২৪ খী. পর্যন্ত তান এই 
পান্রকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এ বছরের মাঝামাঝি 
সময়ে কর্পোরেশনের মেয়র দেশবন্ধুর পারকাঁজপত 
একটি 'মিউীনাসপ্যাল পান্রকার দায়ত্ব ?তান ও 
সুভাষচন্দ্র বসু গ্রহণ করেন এবং ১৯২৫ খী. 
থেকে ১৯৪৯ খী. পর্ন্তি ক্যালকাটা মিউীনাসপ্যাল 
গেজেট'-এর সম্পাদক-রুপে নিয্স্ত থাকেন। ১৯২৭ 
খুশি, পাঁণ্ডিত শবনাথ শাস্তীর দৌহন্নী ইলা 
দেবীকে বিবাহ করেন। পহন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড 
পাল্রকার প্রথম অবস্থায় তিনি তার রাঁববাসরীয় 
বিভাগের দাঁয়ত্ব গ্রহণ করোছিলেন। ১৯২০ খু, 
কাঁলকাতায় তাঁরই উদ্যোগে অন্যাষ্ঠত “অল হীশ্ডিয়া 
সোশ্যাল সার্ভস কনফারেন্সে মহাত্মা গান্ধী সভা- 
পতিত্ব করেন। তিনি ১৯৩১ খঢী. কলিকাতায় সর্ব- 
প্রথম 'রবান্দ্রজয়ন্ত, উৎসবের আয়োজন করেন। 
১৯৪৯ খটী. ক্যালকাটা 'মউনাসিপ্যাল গেজেট' 
থেকে অবসর 1নয়ে মৃখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের 
অনরোধে রাজ্য সরকারের ডাইরেইর অফ পাবৃঁ 
লাসঁটির পদে যোগ দেন। তিন বছর পরে দামো- 
দর ভ্যালী কর্পোরেশনের চীফ ইনফরমেশন 
আফসার 'নযুস্ত হন। তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রশীতি- 
ভাজন «৭ স্নেহধন্য ছিলেন । রবান্দ্র-জীবনের বহু 

[ ৬৯১৬ ] অমূল্যচন্দ্র সেনগ;স্ত 

অপ্রকাশিত খটনাঁট 'বষয়ের তান একজন 
'অথাঁরটি' এবং কাঁবর বহু অপ্রকাশিত চিঠিপল্ল 
ও তথ্যের সংগ্রহ তাঁর 'িিজস্ব সম্পদরূপে সংরক্ষিত 
আছে। রবীন্দ্র জল্ম-শতবর্ধে অল ইণ্ডিয়া রোডওর 

রবীন্দ্র শতবার্ধকশীর প্রধান-রূপে তান দিল্লীতে 
যোগ দেন। অমল হোমের সমগ্র জীবন নানা কাঁতিত্বে 
সমৃজ্জহল। ড. সব্পল্লশ রাধাকৃষফণ তাঁকে “উজ্জ্বল 

বাঙালন' বলে আভাঁহত করোছিলেন। তাঁর রচিত 
উল্লেখযোগ্য গ্রল্থ : 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ, "রাম- 

মোহন রায় আণ্ড হিজ ওয়ার্কস্, “সাম আস-- 
পেন্স অফ মডার্ন জান্নাীলজম ইন ইন্ডিয়া 
প্রভীতি। [১৬] 

আময়কুমার বস7, ডা, (২৫,১২.৯৯০০ - ১৪, 
১১.১১৯৭)। প্রখ্যাত হৃদরোগ-ীবশেষজ্ঞ ও চিকিৎ- 
সক। পিতা সত্যচরণ বনগাঁর সরকারী উীকল 
দিলেন । ১৯১৭ খ্ী, তান বনগ্রাম উচ্চ ইংরেজী 
শবদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক, ১৯২১ খহী, প্রোসডেল্সী 
কলেজ থেকে বি.এস-ীস. এবং ১৯২৭ খী, কাঁল- 
কাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম.ব., পাশ করেন। 

ডাক্তারী পড়ার সময় ১৯২৩ খ্যী, গফাঁজওলাঁজতে 
এম.এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৮ খী, 
বলাতে গয়ে 1হ২.0০১ 1৬২০৬. এবং পরব 

কালে লন্ডন থেকে 1.০ পাশ করেন। শেষ- 
জীবনে 7*₹২.০-৮- হন। কর্মজীবনে তানি কাঁল- 
কাতা 'প. জি. হাসপাতালের কার্ডগলাজ 'াবভাগের 
প্রধান এবং ইসলামিয়া হাসপাতালের সুপাঁরিন্টেন্- 
ডেন্ট 'ছলেন। তা ছাড়া তান আর.স.এস.-এর 
ফেলো, আর.ঁসপ.-এর সদস্য, কাঁলকাতা কর্পো- 
রেশনের ভূতপূর্ব অজ্ডারম্যান, অল ইণ্ডিয়া কার্ডও- 
লাঁজক্যাল সোসাইটির প্রাতচ্ঠাতা ও সম্পাদক, 
স্টুডেন্টস হেল্থ হোম-এর প্রাতষ্ঠাতা-সভাপাতি 
এবং ইশ্ডিয়ান মেঁডক্যাল আসোসয়েশনের পাশ্চম- 
বঙ্গ শাখার অধ্যক্ষ ছিলেন। পিপলস 'রালিফ- 
সোসাইটি এবং ভারত-জার্মান গণতান্তিক মৈত্রী 
সমাতর সঙ্গেও তাঁর ঘাঁনষ্ঠ যোগাযোগ 'ছিল। 
[১৬,১৪৬] 

অমল্যচন্দ্র সেনগ্গ্ত (১৮১৯০ - ২১.৬.১৯৬২) 
আউটসাহ-বক্রমপুর--ঢাকা। খ্যাতনামা সাংবাঁদক। 
আউউসাহ রাধানাথ হাই স্কুলে পড়ার সময়ই তান 
স্বদেশশ আন্দোলনে যোগ দেন। বপ্লবকর্মের 
সাবধার জন্য ১৯০৮ খী. ঢাকা জেলার সোনারং 
জাতীয় 'বদ্যালয়ে ভার্ত হন। এখানে ছান্রাবস্থায় 
১৯১১ খ্ী, একটি রাজনোতিক মামলায় কারাদণ্ড 
ভোগ করেন। সোনারং জাতীয় বিদ্যালয় উঠে গেলে 
িকছুদন 'তাঁন এখানে-ওখানে থেকে শেষ পর্য্তি 
পুঁলসের চোখ এাঁড়য়ে কাঁলকাতায় আসেন এবং 



অহান্দ্র চৌধ্রী, নটগর্য 

১৯১৩ খত. এডওয়ার্ড ইন্ঁস্টাটউশন থেকে 
পরাঁক্ষা দিয়ে ম্যার্ট্রক পাশ করেন। বঙ্গবাসী কলেজে 
বি.এ. ফাইনাল র্লাসে পড়ার সময় কলেজ ত্যাগ করে 
অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং পরণক্ষাও 
বজন করেন। এসময় িছুঁদনের জন্য তান অন্ত- 
রীণ হয়েছিলেন। এরপর 'তাঁন সারা বাঙলার 
কংগ্রেসের প্রাথামক সংগঠনের কাজে যুন্ত হন এবং 

দেশবন্ধু 'চিত্তরঞ্জন-প্রাতীষ্ঠত "সর্বাবদ্যায়তন' নামক 
জাতীয় বিদ্যালয় সংগঠনের কাজে 'বাশন্ট অংশ 
নেন। ১৯২৫ খটী, মাখনলাল সেন, সরেশচন্দ্র 

মজুমদার প্রমুখের আমন্মণে 'তানি আনন্দবাজার 
পনিকায় যোগ দিয়ে ১৯৩২ খাী, এ পান্রকার 
বার্তা-সম্পাদক হন। ১৯৩৭ খা. আনন্দবাজার 
গোষ্ঠী ইংরেজী পহন্দুস্থান স্ট্যাপ্ডার্ড পান্রকা 
প্রকাশ করলে তিনি এ পাল্রকারও বার্তা-সম্পাদকের 
দাঁয়ত্ব গ্রহণ করেন। মালিক পক্ষের সঙ্গে মত- 

ভেদের জন্য ১৯৩৯ খড়, অপর কয়েকজন সহ- 
কর্মীর সঙ্গে একযোগে তান এ পান্নকা ছেড়ে 
চলে আসেন। এরপর ক্রমান্বয়ে বাংলা দৌনক পান্রকা 
'ভারত', যুগান্তর", কৃষক", নবপর্ধায়ের “ভারত, 
ও 'লোকসেবক'-এ কাজ করেন। ১৯৫০ খন, বছর 
1তনেকের জন্য ?তাঁন পুনরায় আনন্দবাজারে যোগ 
দেন। ১৯৫৬ খ্যা. সায় সাংবাঁদক জীবন থেকে 
নতাঁন অবসর-গ্রহণ করেন। বাংলা সংবাদপন্রের 
সংবাদ-রচনা-পদ্ধাততে ও সংবাদপন্রের সংগঠনে 
[তাঁন একজন পাঁথকৃৎ। এনশাকর বর্মা ছদ্মনামে 

কলম, 'লখেছেন। [১৪৬] 
অহান্দ্র চৌধ্যরী, নটসূর্য (৬/১২.৮.১৮৯৫ - 

৮.১১.১৯৭৪) কাঁলকাতা। চন্দ্রভৃষণ। বাল্যে লন্ডন 
মশনারী স্কুলে পড়াশুনা করেন। কিশোর বয়সে 
শথয়েটার ও যান্রাভনয়ের আকর্ষণে পড়া ছাড়েন। 
৯৯২৩ খর, কর্ণাজুন' নাটকে “অজর্নে'র 
ভূমিকায় তাঁর প্রথম মণ্টাবতরণ। আঁভনয়কে পেশা 
'িসাবে গ্রহণ করে অল্পকালের মধোই তান খ্যাঁতি 
ও প্রাতিম্ঠা লাভ করেন। মণ্ডে স্মরণীয় আঁভিনম্ব-_ 
কর্ণাজজান', “অশোক', পমশরকুমারশী”, 'সাজাহান,, 

নাটকে । প্রায় শতাঁধক চলাচ্চন্রেও তান আঁভিনয় 
করেছেন এবং শপ্রয়তমা', ণচরকুমার সভা', “তাঁটনীর 
বিচার”, 'রাজনর্তকী', 'সোনার সংসার”, 'ডান্তার” 
ণশেস উত্তর, কৃষ্ককান্তের উইল", “কঙ্কাবতীর ঘাট? 
প্রভীতিতে তাঁর আভনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ১৯২২ 
খুশি. নিজস্ব পাঁরিচালনায় চলাচ্চন্রে প্রথম আত্মপ্রকাশ 
“সোল অফ এ স্লেভ' চিত্রে। সবাক- যুগে ১৯৩১ 

[ ৬১৯৭ ] আবদুল হাঁলম 

খুস. ম্যাডানের (নির্বাচিত কয়েকাঁট নাট্যদৃশ্যে তান 
প্রথম অংশগ্রহণ করেন। ১৯৯৫৪ খন, পর্যন্ত বহু 
ছবিতে আভনয় করেছেন। নাভ মণ্ডে ১৯৫৭ 
খু. 'সাজাহান” নাটকে নাম-ভাঁমকায় তাঁর শেষ 
নাট্যাভিনয়। ১৯৫৪ খ. পাঁশ্চমবঞ্গ সরকারের 
সঙ্গীত নাটক আকাদেমির অধ্যক্ষ ছিলেন ও পরে 
ডন পদে আভাঁষন্ত হন। ১৯৫৮ খু. কেন্দ্ৰীয় 
সঙ্গত-নাটক আকাদোম তাঁকে পুরস্কার 'দয়ে 
সম্মাঁনত করে। তান কাঁলকাতা 'বম্বাঁবদ্যালয়ের 
গারশ অধ্যাপকরূপে বন্তুতা দেন। ১৯৬৭ খত, 
রবীন্দ্র ভারতী 'বশ্বাবিদ্যালয় কর্তৃক ডি-লিট উপাধ- 
ভূষিত হন। ১৯৭২ খু. নাট্যশতবাঁর্বকীতে তান 
স্টার থিয়েটার প্রদত্ত পদক লাভ করেন। [১৬] 

আবদুল সামাদ (১৮৯১ - ৩.২,.১৯৬৫)। পৈতৃক 
নিবাস বর্ধমান। পৃর্ণিয়ায় জন্ম। প্রখ্যাত ফুটবল 
খেলোয়াড় । খালিপায়ে খেলতেন। তাঁকে ফুটবলের 
যাদুকর বলা হত। এরয়ান্স-এর দুইখীরাম মজুম- 
দারের কাছে 'তাঁন তরুণ বয়সে 'শক্ষালাভ করে 
ফুটবল খেলায় দক্ষ হয়ে ওঠেন। এাঁরয়ান্স থেকে 
তাজহাট ক্লাবে ও পরে ই. ?ীব. রেল ক্লাবে যোগ 
দিয়ে অনেক দিন এ দলে খেলেন। ইউরোপীয়দের 
সঙ্গে খেলায় তাঁর দল হেরে গেলেও বহ্বার 'তাঁন 
বেস্ট প্লেয়ার 'হসাবে পুরস্কার পেয়েছেন। মোহন- 
বাগান দলে এবং পরবতী কালে মহমেডান স্পোর্টিং 
ক্লাবেও খেলেছেন। দেশাঁবভাগের পর প্ববিঙ্গে 
পের্ব-পাকিস্তান) চলে ঘান! ১৯৫৭ খু. রেলের 
চাকার থেকে অবসর নেন। তান পূর্ব-পাঁকিষ্তানে 
(বাংলাদেশ) ফুটবলের কোচ "ছিলেন এবং অনবদ্য 
খেলার স্বীকীতি-স্বররূপ প্রোসডেন্ট-পদক লাভ 
করেন। দনাজপুরের পার্বতীপুরে তাঁর 'নাজের 
বাঁড়তে মৃত্যু। 1১৫৮] 

আবদঢল হালিম (১৯০৪ - ২৯.৪.১৯৬৬) 
কীর্ণাহার-বীরভূম। আবুল হোসেন। “ভারতের 
কামউানস্ট পাঁট”র প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম । দাঁরছু 
পাঁরবারে জন্ম । প্রথম জীবনে তাঁর কর্মোদ্যোগ্ ছিল 
শ্রীমক আন্দোলনে । ঠেলাগাঁড়ওয়ালাদের ধর্মঘট- 
ব্যাপারে 'তাঁন সর্বপ্রথম জেল খাটেন। জেলে বসেই 
১৯৩০ খুশী. আইন অমান্য আন্দোলনে দাণ্ডত 
বন্দীদের মধ্যে তিনি সাম্যবাদের আদর্শ প্রচার 
করেন। গিকছুকাল আগে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় 
অনেক কাঁমিউীনস্ট নেতা ধরা পড়লেও তান গ্রেপ্তার 
এড়াতে পেরেছিলেন। পরবর্তী কালে বহুবার 
কারারুদ্ধ হয়োছলেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টর 
কন্ট্রোল কমিশনের একজন সদস্য ছিলেন। ১৯৬২ 
খুধ, পার্ট দ্বিধাবিভন্ত হলে তান মার্জবাদস 
কামউনিস্ট পার্টর কন্ট্রোল কাঁমশন তথা সেম্ট্রাল 



জাশতোধ লাঁহড়ী 

কামাটর সদস্য হন। একাদরূমে ১৩ বছর বঙ্গীয় 
আইন পাঁরষদের সদস্য ছিলেন। [১৫৮] 

আশুতোষ লাঁহড়ী (১৮৯২ -জানু. ১৯৭৬) 
গাড়দাহ--পাবনা। আদ্নষুগের প্রখ্যাত বিপ্লবী । 
পাঠ্যজশীবনে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। বিপ্লবী 
মানবেন্দ্রনাথ রায় ও বাঘা যতাঁনের সংস্পর্শে এসে 
তান বিপ্লবী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। 
ফলে বহুবার তাঁকে কারাবাসে কাটাতে হয়। তাছাড়া 
দশ বছর দ্বীপান্তর দণ্ডও ভোগ করেন। আন্দা- 
মানে বন্দীনিবাসে বিপ্লবী মহানায়ক বীর সাভার- 
করের সংস্পর্শে আসেন ও তাঁর ভাবাদর্শে অনু- 
প্রাণত হয়ে পরে হিন্দু মহাসভায় যোগ দেন। 
১৯৪০ খুশ. দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক 
নিযুক্ত হন। তান বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পাঁরষদের 
সদস্য নির্বাচিত হয়োছিলেন এবং পাললমেস্টার 
বস্তারূপে বিশেষ খ্যাতি অন করেন। দৈনিক 
'সাভেন্ট' পাকার সহযোগশ সম্পাদক ছিলেন এবং 
িছুকাল সাপ্তাহক শহন্দুস্থান, ও 'কেশরী' 
পান্রকাও সম্পাদনা করেছিলেন। 1১৬] 

ইন্দুমতশ ঘোষ (আষাঢ় ১২৭৬ - আষাঢ় ১৩৩৪) 
পাঁচথুপীঁ মূর্শিদাবাদ। কৃষ্ণদয়াল সিংহ । স্বামী 
মধুস্দন ঘোষ পাঁচথুপীর 'বাশম্ট জমিদার [ছিলেন। 
স্থানীয় নিঃ প্রাঃ বালকা বিদ্যালয় থেকে পরীক্ষা 
[দয়ে মানপন্র ও পুরস্কার প্রাপ্ত হন। বিদ্যানু- 
রাগিণী ও অধায়নশশলা ইন্দুমতাঁর রচিত 'বঞ্গ- 
নারীর ব্রতকথা” পুস্তকে রাঢ় অণ্লের বিশেষত 
মুর্শদাবাদের ফতে 'সংহ প্রচলিত ব্রতকথাবলী 
সংগৃহীত আছে। মঙ্গলচন্ডী, লক্ষী, যম্তী ও 
সাধারণ কথা, এই চার স্তবকে ব্রতকথা গ্রল্থাট 
সম্পূর্ণ। তাঁর কাঁনষ্ঠ পন্ত্র বিভুতিভূষণের প্রচেষ্টায় 
১৩৩৩ ব. এই ব্রতকথা ম্াদ্রুত ও প্রকাশিত হয়। 
পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্নী তার ভূমিকা িখেন। রাঢ় 

পশ্চিম বাঙলার গ্রামাণ্লেও এই ব্রতকথা ভাত করে 
মাঁহলারা নিত্য-নৌমাত্তক পাল-পার্বণ করে থাকেন। 
[১৫৮] 

ইলা পাল চোঁধূরশী (১৯০৮ - ৯.৩.১৯৭ ৫) 
কাঁলকাতা। স্বামী- নদীয়ার জাঁমদার আময় পাল 
চৌধূরী । অজ্পবয়সেই 'তিনি কংগ্লেসের কাজে যোগ 
দেন। দেশের কাজে সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর 
ঘাঁনম্ঠ যোগাযোগ ছিল। ১৯৫৪ খ্যী. নদীয়া থেকে 
এক উপ-নির্বাচনে তিনি সব্প্রথম লোকসভার 
সদস্যরূপে নির্বাচিত হন এবং পরপর তিনবার 
সেখান থেকে জয়ী হয়ে লোকসভায় প্রাতীনধিত্ব 
করেন। প্রদেশ কংগ্রেসের মাহলা শাখার একজন 
সাক্য় নেত্রী ছিলেন। উন্নয়নমূলক নানা সেবা- 

[ ৬১৯৮ ] কমল দাশগ;প্ত 

প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ছিল। সুলোখকা 
দিলেন। [১৬] 

খাত্বক ঘটক ৫১৯২৭ -৬.২.১৯৭৬) ঢাকা। 
গবাঁশম্ট চলাচ্চন্রকার। রাজশাহী কলেজ থেকে 
ইংরেজশতে অনার্স নিয়ে বি.এ. পাশ করেন। ছান্রা- 
বস্থায় লেখক হিসাবে তাঁর পাঁরাচাত ছিল। কাঁল- 
কাতা 'বশবাবদ্যালয়ের এম.এ. ক্লাশে ভার্ত হলেও 
পড়া শৈষ করেন 'নি। িমল রায়ের সহযোগন হিসাবে 
চলাচ্চত্র জগতে তাঁর প্রবেশ । ১৯৫২ খঢী. তাঁর 
প্রথম পাঁরচালিত ছবি 'নাগাঁরক, আর্থক কারণে 
মৃন্ত পায় নি। ১৯৫৭ খী, 'অযাল্তিক' ছাঁবাঁট 
মান্ত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সফল চল্লীচ্চন্রকার-রূপে 
গতাঁন খ্যাঁতিলাভ করেন। তাঁর পাঁরচাঁলত উল্লেখ- 
যোগ্য ছাঁব 'বাঁড় থেকে পাঁলয়ে, ৯৯৫৬৮), “মেঘে 
ঢাকা তারা ১৯৫১৯), “কোমল গাম্ধার, (৯১৯৬০) 
ও ন্স্বর্ণরেখা” (১৯৬ ২)। স্বরাঁচত কাঁহনী অব- 
লম্বনে তাঁর শেষ ছাবি "যান্ত তক্কো গপ্পো” এখনও 
মান্ত পায় নি। বাংলাদেশে তাঁর তৈরী ছাঁব শততাস 
একটি নদধর নাম, ৷ সমসামায়ক যে-সব চলাচ্চন্ পাঁর- 
চালকের ছবি গনয়ে অনুরাগ মহলে বহু আলোচনা, 
বহু বিতর্ক চলে তাঁদের মধ্যে খাত্বক ঘটক অন্যতম 
দবাশম্ট ব্যন্তি। 'তাঁন খুব বেশী ছবি পাঁরচালনা 
করেন 'িন কিন্তু তাঁর প্রায় প্রত্যেকাট ছবি শিক্প- 

[নষ্ঠ হয়ে উঠেছে । শেষ-জীবনে 'জবালা, নামে একটি 
নাটক রচনায় হাত দিয়োছিলেন। বোম্বাই-এর "হন্দী 

ছবিতে "চন্রনাট্য রচনার কাজও তিনি করেছেন। 

1িছদন তান পুনা ফল্ম্ ইনাস্টাটউটের অধ্যক্ষ 

িলেন। সরকার তাঁকে 'পম্মগ্রী' উপাঁধতে ভূত 

করেন। [১৬] 
কমল দাশগ্”্তি (১- ২০.৭.১৯৭৪) ঢাকা। 

প্রাসদ্ধ সরকার । 'ন্রশ এবং চল্লিশ দশকে গ্রামোফোন 
ণিসূকে তাঁর সুরে গাওয়া বহু গান অত্যন্ত জন- 
রয় ছিল। সেগুলির কথা 'ছিল প্রণব রায়ের এবং 
ণশজ্পস ছলেন যাঁথকা রায়। "সাঁঝের তারকা আম”, 

'আম ভোরের যাঁথকা" প্রীত গান আজও সমাদৃত । 

বলাগসঙ্গীতে তাঁর তালিম িল। তাঁর কয়েকাঁট 
রাগাশ্রত, কীর্তনাষ্গ এবং ছন্দ-প্রধান গানও বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । নজরুলের বহ্ জনাপ্রয় গানে তিনি 
সূর 'দিয়েছেন। গ্রামাফোন কোম্পানীর সঙ্গীত- 
পাঁরচালক 'ছিলেন। বাংলা চলাঁচ্চ্রের সুরকার 
1হসাবেও তান খ্যাত অন করেন। “তুফান মেল, 
'শ্যামলের প্রেম, এই ি গো শেষ দান" চলচ্চিনের 
এই গানগাঁল এককালে বিপুল সাড়া তুলোছিল। 
'ভগবান শ্রীকফচৈতন্য” ছবিতে তাঁর সংরসাষ্ট 

আঁবস্মরণীয়। অনেক হিন্দশ চিন্েও তান সঙ্গীত 
পরিচালনা করেছেন। সঙ্গগত-পাঁরচালক "হসাবে 



কাঁফি খাঁ 

তাঁর শেষ ছাব 'বধৃ্বরণ,। এরপর প্রায় ১০ বছর 
তিনি পূর্ব-পাঁকস্তানে বেত্মান বাংলাদেশ) 
কাটান। ১৯৯৭২ খু. কলিকাতায় ব্গ-সংস্কীতি 
সম্মেলন-মণ্টে তাঁর ছান্নী এবং সহধার্মণী ফিরোজা 
বেগম মৃখ্যাশজ্পী 'িলেন। উভয়ের দৈবতসঞ্গনত 
শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। ঢাকায় মতত্যু। ক্লশড়াজগতের 

স্বনামধন্য পঙ্কজ গুপ্ত তাঁর মাতুল। [১৬] 
কাঁফ খাঁ (১৯০০ - ২৭.১০.-১৯৭৫) ঢাকা। 

'কাঁফ খাঁ ও ধপাঁসয়েল' নামে বিখ্যাত ব্যঙ্গাচন্র- 
1শজ্পশর প্রকৃত নাম প্রফল্লচন্দ্র লাহড়ী। 1শক্ষা- 
দীক্ষণা শৃরু হয় ঢাকাতেই । ঢাকা বশ্বাবদ্যালয় থেকে 
প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কাতি-বষয়ে প্রথম বিভাগে 
প্রথম হয়ে এম.এ. পাশ করেন। কিছুকাল অধ্যাপক 

হরপ্রসাদ শাস্ত্র অধীনে গবেষণাকার্যও করেন। 
পরে পূরববিঙ্গের ফেণ কলেজের ইতিহাসের অধ্যা- 
পক নযুন্ত হন। চিন্রাত্কনে 'সদ্ধহস্ত 1ছলেন। 
পঁচি বছর অধ্যাপনার পর তিনি কাঁলকাতায় আসেন 
এবং অধ্নালুপ্ত 'দৌনক এড্ভান্স' পান্রকায় রাজ- 
নোতিক কার্টিস্টরূপে ব্যঙ্গচন্র একে অজ্পাদনেই 
সুপাঁরচত হন। ১৯৩৫ খু. থেকে অমতিবাজার 
পন্রিকা'য় শপাঁসয়েল' ছদ্মনামে তাঁর পাঁরকজ্পিত 
ও আঁঙ্কত ব্যঙ্গাঁচত্র 'খুড়ো" ৩০ বছরেরও আঁধক- 
কাল অগাঁণত পাঠকঁচত্তে আনন্দ দান করেছে। 
'যৃগান্তর' পান্রকায়ও 'কাঁফ খাঁ" ছদ্মনামে অনুরূপ 
আঙিকত 'শেয়ালপাণ্ডিত, 'সাঁরিজ প্রবর্তন করে শিশু 
ও কিশোরদের মধ্যে প্রচুর বিমল আনন্দ পাঁরবেষণ 
করেছেন। ছোটদের মনোরঞ্জক 'কাঁফিস্কোপ” নামে 
তাঁর কার্টুন ছবির বই কয়খানিও অপূর্ব । ব্যবসায়ী 
মহলেও সার্থক প্রচারাশিজ্পী কেমার্শিয়াল আটসস্ট) 
হিসাবে তান সুপাঁরাচত ছলেন। 1১৬] 
টির ঘোষ (১৮৮১ -৩১.১০.১৯৭৪ 

বিনয়কাঠি_বাঁরশাল। রামচরণ। খ্যাতনামা 'শক্ষা- 
বিদ। দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে তাঁর 
কাটে। গৈলা স্কুল থেকে প্রবোশকা, বরিশাল ব্রজ- 
মোহন কলেজ থেকে ব.এ. (১৯১৫) এবং কাঁল- 
কাতা বিশ্বাবদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করে ১৯২০ 
খওশী, জোড়াসাঁকো হাই স্কুলের প্রধানাশক্ষকরূপে 
কর্মজীবন শুরু করেন। দীর্ঘাদন 'রপন স্কুলের 
প্রধানশিক্ষক ছিলেন। ১৯৫৬ খী. শিক্ষকতার 
কাজ থেকে অবসর-গ্রহণ করেন। তান 'নাখল 
বঙ্গ শিক্ষক সাঁম্মীত ও পশ্চিমবঙ্গ প্রধানাশিক্ষক 
সাঁমাতর অন্যতম প্রাতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার এবং বিধান 
পারষদ ও পাশ্চমবগ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সদস্য 
িলেন। এছাড়া বহু শিক্ষা-প্রাতজ্ঠানের সঙ্গে তাঁর 
ঘানষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। স্কুলপাঠ্য গ্রদ্থের প্রণেতা 
ও প্রকাশকর্পেও তাঁর নাম সুপাঁরাচিত। বাঁরশাল 

[ ৬১৯ ] কাঁলদাস রায়, কাবশেখর্ 

সেবা সামাতর সাধারণ সম্পাদক ও সভাপাঁতরূপে, 
'তাঁন দীর্ঘকাল উত্ত সংস্থার সঙ্গে জাঁড়ত ছিলেন । 
[১৬] 

কাঁমনশকুমার ভভ্রাচার্য মার্চ ১৮৮১ - মার্চ 
১৯৪৪) শ্রীকাইল-ান্পুরা পের্ববঙ্গ)। তারানাথ। 
ব্রাহ্মণবাড়িয়া অন্বদা হাই স্কুল থেকে ১৯৮৯৭ খী. 
এপ্ট্রানস, ১৮৯৯ খু, এফ.এ., ১৯০২ খী. ঢাকা 
কলেজ থেকে বি.এ. কলিকাতা স্কটিশ সভার ডাফ 
কলেজ থেকে দশনিশাস্তে এম.এ. এবং বিপন কলেজ 
থেকে ১৯০৬ খুব. ব.এল. পাশ করে জীবনের শেষ 
দন পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া কোর্টে ওকালাতি করেন। 
আঁভনেতা এবং তবলাবাদক 'হসাবে খ্যাতি 'ছিল। 
ঢাকার হার ওস্তাদ, উপেন্দ্র বসাক এবং মরার, 
গুপ্ত তাঁর তবলা-শক্ষক ও সঙ্গীতগুর্ 'িলেন। 
তানি বহু স্বদেশী গান এবং কয়েকখান দেশাত- 
বোধক পুস্তকও রচনা করেছিলেন। িন্তু পুলিস 
অত্যাচারে মুদ্রেণের পৃবেই সেগ্ঁল বনম্ট হয়ে যায়। 
'শাসনসংযত-কণ্ঠ জনাঁন! গাঁহতে পার না গান, 
'অবনত ভারত চাহে তোমারে, এসো সদর্শনধারী 
মরার প্রভৃতি তাঁর রচিত 'বখ্যাত গান। [১৫৬]' 

কাঁলদাস রায়, কাবশেখর (জূলাই ১৮৮৯ - 
২৫.১০.১৯৭৫) কড়ুই-বর্ধমান। শীর্ষস্থানীয় 
কাব, 'বাশিষ্ট 'নবন্ধকার ও আদর্শ শিক্ষাবদ্। 
শপতা যোগেন্দ্রনারায়ণ কাঁশমবাজার রাজ এস্টেটের 
পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। কাঁলদাস বহরমপুর 
কলেজ থেকে ১৯১০ খু. সম্মানের সঙ্গে বি.এ. 
পাশ করে কিছাঁদন কলিকাতা স্কাঁটশ চার্চ কলেজে 
দর্শনে এম.এ. পড়েন! কর্মজীবনের শুরু রংপুর 
জেলার উলিপুর মহারাণী স্বর্ণময় স্কুলের প্রধান- 
শক্ষকরূপে । সেখান থেকে রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র 
সেন তাঁকে কলিকাতায় 'নয়ে এসে ভবানপুর 
মন্র ইনৃস্টাটিউশনের সহ্কারা প্রধানাশক্ষকের পদে 

, করেন। অবসর-গ্রহণের পূর্ব পযন্ত 
০১৯৫২) তান এ পদেই কর্মরত ছিলেন। ছোট- 
বেলা থেকেই কাব্য রচনা করতেন। ১৮ বছর বয়সে 
প্রকাশিত 'কুন্দ” তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ । 'বাভন্ন পল্র- 
পাত্রকায়ও তান নিয়মিত 'লখতেন। এভাবে অশ্প- 
[দিনেই তাঁর কবিখ্যাত ছাড়িয়ে পড়ে। 'পর্ণপুট” 
"ুুদকুণ্ড়া', “লাজাঞ্জাল”। হৈমন্তী”, বৈকালণ', 
'ব্রজবেণু”, “সন্ধ্যামাণি, িতুমঞ্গল", শচভ্তাচতা”, 
'রসকদম্ব', 'বল্লরশ', প্পর্ণাহাতি' প্রভাতি তাঁর 
উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রল্থ । চৈতনামণ্গল-রচাঁয়তা লোচন- 
দাসের বংশধর কাঁলদাস রায়ের মাতৃকুলও বৈষব- 
সমাজে সূপ্পারাচিত। ফলে বৈষবোচিত ভাবধারা তাঁকে 
উদ্বুদ্ধ করে। তাঁর কাব্যের মধ্যে সহজ, সরল ও 
আন্তারকতার সুর পাওয়া যায়। তাঁর রাঁচিত প্রবন্ধ 



কালশীকুমার দত্ত 

পুস্তক প্রাচীন বঙ্গ সাহত্য পারচয়' "প্রাচীন বঙ্গ 
সাহত্য', 'পদাবলী-সাহত্য', “শরৎ-সাহত্য ও 
সাহত্য প্রসঙ্গ" প্রভীতও বাংলা সাহত্যের অমূল্য 
সম্পদ। সংস্কৃত সাহিত্য-বিষয়েও তাঁর সুস্পম্ট ধারণা 
1ছল। সাঁহত্যের 'বাভন্ন বিষয়ে তান বহ্ প্রবন্ধ 
নানা পন্র-পান্রকায় লিখে গেছেন। 'বেতালভ্র' ছদ্ম- 
নামে প্রকাঁশত তাঁর রস-রচনাগ্ঁলও বহুজন- 
সমাদৃত । সাহত্য-কৃতির জন্য তিনি ১৯৬৩ খ্ড, 
“আনন্দ-পুরস্কার, এবং ১৯৬৮ খু. “পর্ণাহাীতি। 
কাব্যগ্রন্থের জন্য 'রবীন্দ্র-পুরস্কার' পান। কাঁলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'জগত্তারণন স্বর্ণপদক ও 
'সরোজনন স্বর্ণপদক” প্রদান করে। বিশবভারতন 
কর্তক “দেশিকোত্তম' উপাধি ও ১৯৭২ খ্ঈ, 

রবীন্দ্রভারত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক শড়-লট” উপাঁধ 
দবারা তিনি সম্মানিত হন। কেবল সকাব ও 

সূরাঁসক প্রবন্ধকারই নন, তান ছিলেন একজন 
আদর্শ শিক্ষাবিদ । শিক্ষক হিসাবে ছিলেন কঠোর 
নয়মানষ্ঠ, একান্ত সহদয় এবং শিক্ষাদানের সঙ্গে 
ছাত্রদের চিত্তগঠনে তৎপর ; কোন সমস্যার উদ্ভব 
হলে ঘনিষ্ঠ আলোচনায় তান ছাত্রদের সুযোগ 
দিতেন। ছাত্রদের উপযোগী কয়েকখাঁন স্কুলপাঠ্য 
পুস্তকও তান রচনা করোছিলেন। শেষ-জীবনে 
'শার সাধে" নামে একখান গ্রল্খ রচনায় রতী 
হয়োছিলেন। কিন্তু তা শেষ করে যেতে পারেন 
নি। 1১৬] 

কালীকুমার দত্ত আনু. ১৮২০-১৮৬৭) 
কুকৃঁটিয়া-বক্রমপুর-ঢাকা। রামলোচন। পূর্ববঞ্গে 
'দাতা-কালঈকুমার' নামে সমাঁধক পাঁরচিত 'ছলেন। 
বাল্যকালে নিজের চেষ্টায় ও যত্ে বাংলা ও ফারসী 
ভাষা শিক্ষা করেন। ফারসী ভাষায় পারদার্শতার 
জনা মুন্সী উপাধি পান। প্রথম জবনে ঢাকায় 
সামান্য বেতনে চাকার করেন। পরে ওকালাঁত পাশ 
করে উীঁকল হন। তাঁর কর্মজঈবনের প্রধান অংশ 
আতবাহত হয় ময়মনাঁসংহে । সেখানে জজ আদা- 
লতে ওকালাতি করে তিনি প্রচুর অর্থ ও যশ লাভ 
করেন। +কন্তু তাঁর সর্বপ্রধান খ্যাতি আঁতাঁথসেবা 
ও দানশশলতার জন্য। তাঁর গৃহে আতাঁথবর্গ এবং 
তিনি ও তাঁর পারবারের সকলে সমান আহার ও 
মর্যাদার আধকারশ 'ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে লোকে 
বলত, 'কলিতে কালসকুমার। তিনি জে বলতেন 

কুটুদ্ব ও দেশস্থ দশজনের সাহায্য 
করাই সর্বোৎকৃষ্ট জশীবনবাীমা”। তাঁর কন্যা মনোরমা 
'মেনোরঞ্জন গৃহঠাকুরতার ল্প্রী) সম্বন্ধে বিজয়কৃ্ণ 
গোস্বাম বলোছিলেন, 'একাঁট কুলবধূ সংসারধর্ম 
পালন কাঁরয়া নানাপ্রকার ঝঞ্জাট ও অভাবের মধ্যে 
কেমন করিয়া ধর্মলাভ করিতে পারে, মনোরমা 

[ ৬২০ ] কৃষদয়াল বস 

তাহারই দ্টান্ত দেখাইতে আঁসয়াছিলেন। 
পৃথবীতে কোটতে কদাচৎ এইরূপ একটি জল্মে। 
মনোরমার জাবনদ্বারা লক্ষ লোকের উপকার 
হইবে'। [১৯৬১] 

কুসমকুমারশ রায়চৌধ)রী। উত্তর প্রদেশের মৈন- 
পুরীতে জল্ম। স্বামী লাখ্াটয়া-_বারশালের জাম- 
দার রাখালচন্দ্র রায়চৌধুরী । একজন খ্যাতনামা 
লোঁখকা। তাঁর রাঁচিত “স্নেহলতা" গ্রল্থাঁটি বঙ্ছের 
সর্বপ্রথম মাহলা-বিরাচিত উপন্যাস। অন্যান্য উপ- 
ন্যাস : 'প্রেমলতা”ঃ 'শান্তিলতা' ও 'লুৎফউন্লিসা?। 
এছাড়া পপ্রসনাঞ্জলি, নামে ধর্মসন্দভ'মৃূলক একখানি 
গ্রজ্থও তান রচনা করোছিলেন। সাহাঁত্যিক দেব- 
কুমার (১৮৮৪ -১৯২৯) তাঁর পূত্র। [১৬০] 

কৃ গোবিন্দ বস্য (১৯২১ - ১১.১২-১৯৭৪) 
বেলেঘাটা-কাঁলকাতা। পিতা 'কবিরত্ব' জয়গোপাল 
মানকতলা এথোনয়ান স্কুলের সহকারী প্রধান- 
শিক্ষক ছিলেন। রাজনোৌতিক জীবনে কৃষ্গোঁবিন্দ 
কে. জি. বসু নামে সুপাঁরাঁচত হয়েছিলেন। ১৯৩৯ 
খপ, ম্যাট্রিক পাশ করে বেলেঘাটার একাঁট ফ্যানের 
কারখানায় মজদুরের চাকার নেন। পরে 'সিাঁট 
কলেজের নৈশ গিবভাগ থেকে বংকম, পাশ করেন। 
১৯৪১ খখ. তান ডাক ও তার 'িবভাগে চাকার 
নিয়ে ১৯৪৬ খুখ. এরীতিহাঁসক ডাক-তার কর্মীদের 
ধর্মঘটের নেতৃত্ব দেন। ১৯৪৯ ও ১৯৫০ খ্রী. 
যথাক্রমে ৪ মাস ও ১ বছর জেলে আটক থাকেন 
এবং চাকার থেকে বরখাস্ত হন। কেন্দ্রীয় সরকারী 
কমণচারদের ১৯৬০ ও ১৯৬৮ খত. ধর্মঘটেরও 
নেতৃত্ব দিয়ৌছলেন। "তান কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের 
শ্রামক কর্মচারী এবং আধা-সরকারী ও বেসরকারী 
শ্রামক-কর্মচারী আন্দোলনের অনতম সংগঠক ও 
নেতা, ১২ই জুলাই কাঁমাঁটর প্রাতিষ্ঠাতা-নেতা এবং 
কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের কো-আর্ডনেশন 
কামাটর সভাপাঁত ছিলেন। ১৯৬৯ খত, কাশী- 
পুর কেন্দ্র থেকে বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত 
হন। ক্যান্সার রোগাক্রান্ত হয়ে তান 'চাঁকংসার 
জন্য লণ্ডনে যান। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। [১৬] 

কুফদয়াল বস; ২৭.১.১৮৯৭ -?) চক-মীরপুর 
_ঢাকা। মাতুলালয় 'নকলা-ময়মনাঁসংহে জল্ম। 
হারিদয়াল। প্রখ্যাত ?শশু-সাহত্যসেবী। পিতার 
কর্মক্ষেত্র রংপুরের উীলগ্রামে তাঁর শিক্ষারম্ভ। 
সেখানের মহারাণণ স্বর্ণময়শ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে 
১৯১২ খে. ম্যাক, ময়মনসিংহের আনন্দমোহন 
কলেজ থেকে আই.এ. এবং কালিকাতা 'রপন কলেজ 
(অধুনা সররেন্দ্রনাথ কলেজ) থেকে ইংরেজীতে 
প্রথম শ্রেণির অনার্ঁপ সহ ীবএ, পাশ করেন 
(১৯১৬)। কর্মজপবন শুরু হয় স্কুলের “শিক্ষক 



ক্ষরোদ নট্ু 

'হসাবে। ১৯২৮ খই, ময়মনাসংহের চন্দ্রকোনা 
হাই স্কুলের প্রধানশিক্ষকের পদ ছেড়ে তান কাঁল- 
কাতার মন্ত্র ইনৃস্টটিউশনের শিক্ষক হয়ে আসেন 
এবং অবসর-গ্রহণের পূর্ব পরত এখানেই সখ্যাতির 
সঙ্গে ইংরেজী ও বাংলার শিক্ষকতা করেন। ছাত্রা- 
বস্থাতেই তাঁর সাহাত্যিক জীবনের শুরু হয়। তখন- 
কার প্রকাশিত 'খোকাখুকুঃ শশশুসাথী', পাঠ- 

“ৈশোরিকা' প্রভৃতি শিশু ও কিশোর মাসিক 
পান্রকায় 'তনি নিয়ামত িলখতেন। 'খোকাখুকু' 
পা্রকায় প্রকাঁশত কবিতাগুলি পরে 'রুনুঝূনু 
নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তাঁর অপর 
কাঁবতার বই শ্ছড়া ও ছন্দ' (১৯৫৭)। ছোটদের 
জন্য রাঁচত তাঁর গদ্যগ্রল্থ : ণডোঁভিড 'লাঁভংস্টোন", 
'আনডারসনের গল্প” (অনুবাদ), “পড়ার পরেও 
ভাবতে হয়", কথা নিয়ে খেলা" প্রভৃতি। অন্যান্য 
রচনা : "অন্তরের অন্তরালে, ইেবসনের নাটকের 
অনুবাদ), 'ভাঁজন সয়েল' (অনুবাদ), 'মেঘদূৃত' 
(অনুবাদ) ও 'মোহানা' কোব্যগ্রল্থ)। তাঁর সর্বশেষ 
রচনা ছোটদের পাত্রকা 'সবুজপাতা'র শারদীয়া 
সংখ্যায় প্রকাশিত হয় (১৯৭১)। তা ছাড়া তাঁর 
রাচিত স্কুলপাঠ্য পুস্তক 'বর্ণজ্ী' (বানান শক্ষা- 
সম্পাকতি) এবং 1255017691 89916 0£ 7361)29811 

07981001097 & 00171099100) একসময়ে খুবই 

সমাদূত ছিল। [১৪৯] 
ক্ষশীরোদ নষ্ট (১৮৬৮ - ১২.৩.৯৯৭ ৫) মাছরঙ- 

গাভা-বরিশাল। রুপচাঁদ। পাঁচ বছর বয়সে 
পতার মৃত্যু হলে অনটনে 'পতার ঢোলটিও 'িক্লী 
হয়ে যায়। যজ্ঞে*বর নষ্ট তাঁকে ঢোল শেখান । গুরুর 
সঙ্গে তিনি ৪০ বছর আসরে বাঁজয়েছেন। মৃত্যুর 
আগে গুরু যজ্দেশবর শিষোের হাতে তাঁর ঢোল 
তুলে দেন। ত্রিপুরা, দ্বারভাঙ্গা প্রভৃতি রাজবাঁড়তে 
ঢোল বাঁজয়ে তান উচ্ছ্বাসত প্রশংসা পান। বাঁর- 
শালে এক কংগ্রেস আধবেশনে অশ্বনীকুমার দত্ত 
(তিনাট জানিস উপহার দেন-মুকুন্দ দাসের গান, 
দ্বশরোদ নটের ঢোল আর বালাম চাল। ক্ষীরোদ 
নটর বাজনা শুনে গান্ধীজন তাঁকে খদ্দরের চাদর 
এবং সুভাষচন্দ্র খদ্দরের রুমাল উপহার 'দয়ে- 
'ছলেন। নবদ্বীপের বঙ্গবাণী সঙ্গত কলেজে 
তিন ১২ বছর শিক্ষকতা করেন। বহু 'বাঁশম্ট 

ব্যবহার করেছেন। দেশ-িভাগের পর ১৯৫০ খ্2ী. 
পাশ্চমবঙ্গে এসে প্রথমে ধুবুঁলয়া ক্যাম্পে ওঠেন। 
পরে হাবড়ার কাছাকাছি কয়াডাঙ্গা গ্রামে আসেন। 
সেখানকার জাঁমদারের আনৃকূল্যে এ গ্রামে নষ্ট 
কলোন+* গড়ে ওঠে। কয়েক বছর আগে বঙ্গ 
সংস্কৃতি, সম্মেলন তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা, 

[ ৬২১ ] চারুশশলা দেবশ 

জানায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে 'তাঁন বাস্তু 
পেতেন। [১৬১১৭] 

গোঁপকাবিলাস সেন ১৯০০ - ২৪.৮.১৯৬৯) 
1সউড়ী-বাীরভূম। তান কলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের 
স্নাতক। ১৯২২ খু, অসহযোগ আন্দোলনে যোগ 

দেন। বীরভুমে কংগ্রেস সংগঠন তৈরী করে তার 
সম্পাদক হন। খাজনা বন্ধ আন্দোলনে ৮০ 

গ্রাম সংগঠিত করোছলেন। এই কারণে তাঁকে কারা- 
রুদ্ধ করা হয়। তান “স্বরাজ আশ্রম'-এর প্রাত- 
জ্ঠাতা এবং দেশবন্ধু 'চত্তরঞ্জন দাশের একান্ত-সাচিব 
ছিলেন। ১৯৩৪ খী, অনুষম্ঠত কংগ্রেস আধ- 
বেশনের অভ্যর্থনা সামাতির সভাপাঁতর দায়ত্বভার, 
গ্রহণ করেন। এ সম্মেলন সরকার কর্তৃক বে-আইনণ, 
ঘোষিত ছিল। সম্মেলনের সভাপাঁতি ?ছলেন নেলন 
সেনগুস্তা। ১৯৫২ খু, তিনি বিধানসভার সদস্য 
[নর্বাচিত হন। 'বধানচন্দ্র রায়ের মাঁল্পসভায় রাষ্ট্র- 

মন্ত্রী গছলেন। [১৫৮] 
চার;শীলা দেবী (১৮৮৩-?) মোদনীপুর ।' 

রাখালচন্দ্র আধকারী । স্বামী বীরেন্দ্রকুমার গোস্বামী । 
ভদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রথম ছাত্রী । ১২ বছর বয়সে 
[ববাহ হয়। গবপ্লবী ক্ষাাদরাম তাঁকে রন্তাতলক 
পাঁরয়ে স্বদেশ-মন্ত্ে উদ্বুদ্ধ করেন। ১৯০৮ খতী. 
1কংসফোর্ডকে হত্যা করতে যাবার আগে তাঁরই 
বাঁড়তে ক্ষাদরাম আত্মগোপন করেছিলেন। াবধবা 
হবার পর ১৯২১ খু. মোদনীপুরে মাহলা সামাতি 
গঠন করেন। ১৯২২ খু. কলিকাতায় দ্রোনং স্কুলে 
পড়াশুনা করে স্বগ্রামে গঠনমুলক কাজে রতন হন। 
১৯৩০ খশী. লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলনে যুক্ত হন 
এবং জনসাধারণকে আন্দোলনে যোগদানের আহবান 
জানিয়ে সভা-সামাতি করতে থাকেন। চন্দ্রাকরে সভা 

চলে আসেন এবং সতাগ্রহীদের সাহাষ্যার্থ অর্থ- 
সংগ্রহের জন্য শ্রীমক-সভার আয়োজন করেন। 
এভাবে নানা বাধা-বপান্ত সত্তেও সংগৃহীত অর্থ 
ও গহনাঁদ নেতা অন্নদা চৌধুরীর হাতে পেশীছিয়ে 
দেন। বে-আইনঈ শোভাযান্না পাঁরচালনার জন্য তাঁর 
৬ মাসের কারাদণ্ড হয়। জেলে বিধবাদের স্বহস্তে 
রান্নার আঁধকার অর্জনের জন্য অনশন করে সর- 
কারকে তা মানতে বাধ্য করেন। এরপর আরও 
কয়েকবার 'বাভন্ন কারণে কারাদণ্ড ভোগ করে- 
ছিলেন। ১৯৩৩ খী, মোদনীপুরের ম্যাঁজস্ট্রেট 

পুর থেকে বাঁহচ্কত হন। তান পুরণ চলে যান। 
পরে ১৯৩৮ খু. কাঁলকাতায় এসে কর্পেনরেশন 
স্কুলে শিক্ষিকার কাজে আত্মনিয়োগ করেন । 
[২৯] 



চিন্রলেখা [সিদ্ধান্ত 

গিত্রলেখা সিদ্ধান্ত ০১৮৯৮ ০-২০.১২, 
১৯৭৪) কাঁলকাতা। সৌরান্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
স্বামী নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত এক সময় কাঁলকাতা 
বিশবাঁবদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। জনীপ্রয়তা 
অজর্নের আগে অজ্প যে কয়জন রবীন্দ্রসঙ্গীত 
গাইতেন চিত্রলেখা ঝেুনু) তাঁদের একজন। স্বয়ং 
কবিগুরুর কাছে তাঁর সঙ্গীতাঁশিক্ষা। উদাত্ত কণ্ঠের 
আঁধকারণশ ছিলেন। ১৯১৯ খ্ঢী, কাঁলকাতা 
কংগ্রেসে তান বিনা মাইকে 'বন্দেমাতরম গেয়ে- 
িলেন- রবীন্দ্রনাথের সরে প্রকাশ্য সভায় সেই 
প্রথম এই গান গাওয়া হয়। ১৯১৮ খী, [বি.এ 
পাশ করেন। ১৯৩৫ খন. রবীন্দ্রনাথের উপ- 
1স্থাততে লক্ষেশীতে 'শাপমোচন' আঁভনয়কালে 1তাঁন 
সেখানেও রবীন্দ্রসঙ্গশতে তাঁলম দয়োছলেন। 
লক্ষেনীতে অতুলপ্রসাদ সেনের সাল্লধ্যে এসে অতুল- 
প্রসাদের গানেও দক্ষতা অজর্ন করেন। পাশ্চাত্য 

সঙ্গীতেও তাঁর গভীর ব্যুৎপাঁত্ত িল। গকলন্তু “তুমি 
ক কেবল ছাব' গানটি ছাড়া আর কোন রেকর্ড 
তান করেন নি । কাঁলকাতায় 'মানবাসের ধাক্কায় 
তাঁর মৃত্যু হয়। [১৬] 

জগদানন্দ বাজপেয়শ (১৮৮৮ - ১৯.১২.১৯৭৪) 
গজয়াগঞ্জ- মুর্শদাবাদ। মাতুলালয় মোদনশপুরের 
গড়বেতায় জল্ম। প্রবীণ সাংবাঁদক, কাব ও সাহত্য- 
সেবী। তান দীর্ঘাদন “আনন্দবাজার পান্রকার 
সহকারী সম্পাদক 'িলেন। 'কিছাদন সহকারণ 
সম্পাদক 'হসাবে 'দৈনিক জননেবক' পাঁত্রকাতেও 
কাজ করেন। অনুশীলন দলের সঙ্গে তান নানা 
আন্দোলনে জাঁড়ত থেকে কয়েকবার কারাবরণ করে- 
ছেন। দেশ স্বাধীন হবার পর সাক্রয় রাজনশীতি 
থেকে সরে আসেন। তান অনেকগ্যাল গ্রন্থের 
রচায়তা। বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রল্থ : প্রাতিধবান, 
কোব্য), শবংশ শতাব্দীর 'ব*ব' প্রেবন্ধ গ্রল্খ), জন 
ও জনতা", “চলার পথে' স্মতিচারণ) প্রভাতি। 
[১৬] 

জাহর রায়হান (৫.৮.৯৯৩৩ -জানুয়ারশ 
১৯৭২?) মজপুর-_ নোয়াখালী । মোহম্মদ হাঁব- 
বূল্লাহ-। সাহাত্যক ও চলচ্চিন্র-প্রযোজক। রক্ষণ- 
শশল পাঁরবারে জন্ম । প্রকৃত নাম মোহম্মদ জাঁহ- 

রুল্লাহ্। জাঁহর রায়হান তাঁর সাহাঁত্যক নাম। 
তান প্রখ্যাত সাঁহাত্যিক, সাংবাঁদক ও রাজনোৌতিক 
কমশী শহাদল্লাহ- কায়সারের অনুজ । প্রথমে কলি- 
কাতা মিত্র ইন্স্টাটউশনে ও পরে আঁলয়া মাদ্রাসার 
আ্যাংলো-পাঁর্শয়ান বিভাগে পড়াশুনা করেন। 
১৯৪৭ খু. দেশ-বিভাগের পর গ্রামের বাড়তে 
চলে যান ও সেখানকার আঁমরাবাদ হাই স্কুল থেকে 
-৯৯৫&০ খুশ, কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যানদ্রক এবং ঢাকা 

[৬২২ ] জাঁহর রায়হান 

জগন্নাথ কলেজ থেকে ১৯৯৫৩ খ্ডী. আই.এস-সি. 
ও ঢাকা বিশ্বাবিদ্যালয় থেকে বাংলায় অনার্স নিয়ে 
বি.এ. পাশ করেন। ১৯৪২ খখ. “ভারত-ছাড়' 
আন্দোলনে এবং ১৯৪৫ খুন. ভিয়েতনাম আন্দো- 
লনে সারুয় অংশ নেন। ১৯৫৬১-১৯৫৭ খু? 
পন্তি বামপল্থধী রাজনোৌতিক দলের সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন। ১৯৯৫২ খন. রাষ্ট্রভাবা আন্দোলনে অংশ- 
গ্রহণ করায় তান কিছদনের জন্য কারারুদ্ধ হন। 
১৯৫৬ খীম্টাব্দের শেষার্ধে তান চলাচ্চন্রের 
সংস্পর্শে আসেন এবং প্রথমে উর্দু ছাবর পাঁর- 
চালক লাহোরের কারদারের সঙ্গে ও পরে চিন্ন- 
পাঁরচালক সালাউীদ্দন ও এহতেশামের সহকাঁর- 
রুপে যথাক্রমে যে-নদী মরুপথে” ও এ দেশ 
তোমার আমার" ছবিতে কাজ করেন। ১৯৫৬৬ খু 
“ফল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন" প্রাতীষ্চঠত হলে 
তিনি নিজে ছাব করার সুযোগ লাভ করেন। তাঁর 
শনজের পরিচালিত প্রথম ছবি “কখনো আসোঁন' 
১৯৬১ খু. মীন্তলাভ করে । তারপর থেকে বাংলা, 
উর্দু ও ইংরেজী ছাব করেন। কয়েকটি ছাঁবর 
প্রযোজনাও তিনি করেছিলেন । ১৯৭১ খু. তদানী- 
ন্তন পূর্বপাকিস্তানে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। 
একটানা নয় মাস ধরে পাক-ফৌজের তাণ্ডবে শেষ 
পর্য্তি গণহত্যা ও বাঁদ্ধজীব নিধন চলতে থাকে । 
তান তখন বাংলা দেশের নবগঠিত অস্থায়ী সর- 
কারের কেন্দ্র মাজবনগরে চলে আসেন এবং ১০7 
099119০19, নামে একাট প্রামাণ্য চিত্র তৈরী করেন। 
তারপর বাবুল চৌধুরীর 11000906101 171111101) ও 

আলমগনর কবরের 41061900917 151817515" খচন্র- 

মুন্ত তাঁরই তত্তবধানে সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশের 
প্রথম ইংরেজী ছাঁবর 'নর্মাতা 'তাঁন। তৎকালীন 
সমগ্র পাকিস্তানে 'তাঁনই 'সঞ্গম' নামে প্রথম রঙ্গীন 
ছাঁব তৈরী করোছলেন। তাছাড়া প্রথম 'সনেমা- 
স্কোপ ছবি-সৃম্টিতেও তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য । 
তাঁর অন্যান্য 'বখ্যাত ছাঁব : 'জীবন থেকে নেওয়া", 

“লেট দেয়ার বি লাইট, অসমাপ্ত) ইত্যাঁদ। প্রায় 
ছাবরই 'তাঁন নিজে কাঁহনকার ও ফটোগ্রাফার 
ছিলেন। তাঁর কাঁচের দেয়াল, ছাঁবাঁট একাধিক 
পুরস্কার লাভ করে। তাছাড়া সাহাত্যিক হিসাবেও 
[তান সূপ্রাতীন্ঠত 'ছিলেন। ছোটবেলায় কাঁবতা 
েলখতেন। পরে গল্প উপন্যাসই বেশ 'িলখেছেন। 
প্রথম ছোটগল্প “হারানো বলয়” ঢাকার 'যান্রক' 
পান্রকায় ১৯৫১ খুব. প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধাদও 
দিছু রচনা করেন। রচিত ও প্রকাশিত গনুপপ্রন্থ : 
'সূ্য্রহণ” এবং উপন্যাস : শেষ বিকালের মেয়ে' 



জীঁহরুল ইসলজে 

(১৩৬৭ ব.)১ হাজার বছর ধরে (১৩৭১৯ ব.), 
আরেক ফাল্গুন” 0১৩৭৫ ব.), “বরফ-গলা নদ 
(১৩৭৬ ব.) এবং “আর কতাঁদন, ১৩৭৭ ব.)। 
শেষোল্ত উপন্যাসাটই ছিল তাঁর অসমাপ্ত 'লেট দেয়ার 
বি লাইট" ছাবর মূল কাঁহনী। উপন্যাসের ক্ষেত্রে 
তাঁর অবদানের জন্য তাঁকে ১৯৬৪ খু, আদমজী 
সাঁহত্য পুরস্কার ও ১৯৭ ২ খ্ডী. বাংলা একাডেমীর 
“একুশে ফেব্রুয়ারী সাহত্য পুরস্কার" মরণোত্তর) 
দেওয়া হয়। পূর্ববঙ্গ স্বাধীন হবার পর ?তাঁন 
মুীজবনগর থেকে ঢাকা ফিরে এসে জানলেন-_তাঁর 
অগ্রজ শহীদুল্লাহ কায়সার ও আরও অনেক বাঁদ্ধ- 
জীবী পাক-ফৌজের অনুচর আল-বদর বাহন? 
হাতে শহীদ বা নিখেজি হয়েছেন। তখনও নিখোজ 
ব্যাদ্ধজীবীদের কেউ কেউ জাঁবত আছেন এইরূপ 
অনুমান করে অবিলম্বে "বুদ্ধিজীবী হত্যা তদন্ত 
কাঁমাট' গঠন করে তান নিজেই তদন্তের কাজে 
অগ্রসর হন। এই কাজে ৩০ জানুয়ারী ১৯৭ ২ খু, 
ঢাকায় মীরপুরে নিখোঁজ অগ্রজের সন্ধান করতে 
গিয়ে আর ফিরে আসেন নি। খুব সম্ভব শন্ুর 
কবলে 'তাঁনও িনহত হয়েছেন। 1১৫২] 

জহিরুল ইসলাম (?- ২.৪.১৯৭১)। পাক 
আমলের পূর্ববঙ্গের সাংস্কীতিক আন্দোলনের অন্য- 
তম পুরোধা এবং উন্মেষ সাহত্য-সংস্কৃতি সংসদ'- 
এর প্রাতজ্ঠাতা। তান শমসক-শান্তর নির্যাতন এবং 
অনেক বাধা-ীবপাশ্তর মধ্যেও গণ-অভ্যুর্থানের পট- 
ভূমিকায় রচিত নাটকের আঁভনয়, সঙ্গীত ও 
সাঁহত্যের অনুষ্ঠান করেছেন। 'আঁগ্নসাক্ষী? এই 
আন্দোলনের পটভূমিকায় তাঁর রচিত একখানি উল্লেখ- 
যোগ্য উপন্যাস । মান্তযুদ্ধকালে পাক প্রোসডেন্ট 
ইয়াহয়া খান ও সমরসচিব টিক্কা খানের পৈশাচিক 
চাঁরত গনয়ে তাঁর রাঁচিত একাঁটি নাঁটকা ২৩.৩. 
১৯৭১ খু. উন্মেষ-গোম্ঠীর অন্য দুইটি নাটকের 
পঙ্জো পল্টন ময়দানে আভনীত হয়। সরকারী 
কোপদৃম্টিতে পড়েন এবং পাক ফৌজের অতার্কত 
আক্রমণে হাজার হাজার 'নরীহ নরনারীর সঙ্গে 
তাঁনও নহত হন তাঁর রাঁচিত অন্যান্য গ্রল্থ : 
'অজগাঁয়ের বেগম”, 'ব্লীজের তলায় থাঁক', মেয়েরা 
পদ্দানশশন", অন্য নায়ক", 'ক্ষেতমজর' প্রভীতি। 
[১৫২] 

1জিতেন্দ্রনাথ লাঁহড়শ (১৮৮৭ - ৭,৩.১৯৭৫)। 
ভারতবর্ষে বোল্টং 'শল্পের প্রবর্তক । ক্যাঁলফো্নয়া 
শবশ্বাবদ্যালয় থেকে এম.এস-স. পাশ করেন। 
১৯১১ খটী, গদর পাঁর্টর সদস্য হিসাবে প্রথমে 
আমেরিকা ও পরে জার্মানী যান । বার্লনে ভারতের 

করেন এবং ম্যাভোর জাহাজে ভারতের বিপ্লবীদের 
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জন্য অস্ত্র পাঠান। 'কল্তু তাঁর এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ 
হয়। ১৯৪২ খন. "ভারত-ছাড়' আন্দোলনে তান 
প্রত্যক্ষভাবে জাঁড়ত ছলেন। শ্রীরামপুর পৌরসভার 
সদস্য ও সহ-পোরপ্রধান 'হসাবে কাজ করেন। 
৯৯৫২ খন. কংগ্রেসপ্রার্থরূপে বিধানসভার এবং 
১৯৫৭ খী, লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন। 
[১৬] 

জোসেফ নন্কর (১৯১০ - ১৪-৯.১৯৭৫)। 
বাঁশম্ট সঙ্গতাঁশল্প এবং পাশ্চাত্য র্লাসক্যাল 
সঞ্গশতের শিক্ষক ছিলেন। শৈশবকাল থেকেই 
গ্ীতবাদ্যে তাঁর সহজাত প্রাতিভা 'ছিল। ডা. সান্দ্রের 
তত্বাবধানে তাঁর শিক্ষা পাঁরপূর্ণতা লাভ করে। 
১৯৩৩ খঈ, লন্ডনের রয়্যাল কলেজ অফ গমউজিক 
থেকে লাইসেনাঁসয়েট ?মউীজক পরণক্ষায় সসম্মানে 
উত্তীর্ণ হন। এরপর ক্যালকাটা গসমফ্যাঁন অর্ক 
স্ট্রায় তান প্রথমে দ্বিতীয় বেহালাবাদক ও পরে 
প্রথম বেহালাবাদক 'হসাবে 'নয়ামত বাজাতেন। 
বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষাঁদকে নিউ 
থিয়েটার স্টাডওতে কাজ করেছেন। ১৯৪২ খর, 
ও ১৯৪৯ খ্যী, তিনি সাদার্ন স্কুল অফ মউাঁজক 
প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা িসমফ্যান অকেস্ট্রা পার- 
চালনা করেন। বেহালা ছাড়া অন্য অনেক রকম 
বাদ্যযন্দও তানি ভাল বাজাতেন এবং ছান্নদেরও 
[শিক্ষা দতেন। কম্পোজার 'হসাবেও তান দক্ষতার 
পারচয় 'দিয়েছেন। [১৬] 

জ্যোতিষচন্দ্র রায় গরাপ্রল ১৮৯৯ - ২৪,১১৯, 
১৯৭৫) বাঁরশাল। বরদাকান্ত। খ্যাতনামা প্রাণ- 
রসায়নাবদ॥ শাঁন্তীনকেতন, কাঁলকাতা, হেইডেল- 
বার্গ, বাঁলন এবং লন্ডনে 'শিক্ষাগ্রহণ করেন। 
১৯২৪- ২৬ খশ. তান প্রফেসর মার্টিন হ্যানের 
তত্বাবধানে গবেষণা-কার্য চালান। তাঁর গবেষণার 
1বষয় কলেরার মোৌঁখক টীকা'র (0181 01701512 

৬৪০০1)০)ওপর কাজ শেষ করে ১৯২৬ খ্যী. 

তান বালন গবশ্বাবদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীর 
অনার্স ডস্রেট উপাঁধ পান। 2751510089171959- 

এর ওপর তাঁর গবেষণা প্রোটোলাজতে এক মৌলিক 
অবদান বলে গণ্য। তাঁর কাজের স্বীকীতিস্বরূপ 
১৯৩১ খর, কালাজবরের ওপর গঠিত অল্ডার 
কাঁমশনের সদস্যপদের জন্য 'তাঁন আমান্নত হলেও 
যেতে পারেন 'নি। 'তাঁন ভারতবর্ষের সেন্ট্রাল 
রিসার্স ইন্বাস্টাটউট-এর প্রোটোলজিক্যাল সার্ভের 
ভারপ্রাপ্ত আঁধকারিক 'নষুস্ত হন। ১৯৩৪ খশ. 
এই কাজ ছেড়ে আপন প্রচেষ্টায় প্রাতাম্ঠত ভারতের 
প্রথম মেডিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট গঠনের কাজে 
আত্মীনয়োগ করেন। ১৯৫৪ খু, এই সংস্থার নাম 
পরিবার্তত হয়ে হয় হইীণ্ডয়ান ইনাস্টাটউট ফর 



তারাপদ চক্রবতশ 

বায়োকোমিস্ট্রি আযান্ড একজপোরমেন্টাল মোডাসন, 
এবং ১৯৬৪ খন, পর্যন্ত 'তাঁন তার ডিরেক্টর 
িলেন। 'আনেল্স্ অফ বায়োকৌমিস্ট্রি আ্যান্ড 
এক্সপেরিমেন্টাল মোঁডাঁসন' নামে একটি পান্রকাও 
তান প্রকাশ করোছলেন। ১৯৬৯ খ্যী, ভারত 
সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ” উপাঁধতে সম্মাঁনত 
করেন। [১৬] 

তারাপদ চক্রবত্শী (?- ১.৯.১৯৭৫) কোটালি- 
পাড়া-ফারদপুর। পাণ্ডিত ধ্ুবচন্দ্র। প্রখ্যাত কণ্ঠ- 
শিজ্পী ও সঙ্গঁতাচার্য। আভিজাত সঞ্গনতজ্ঞ পাঁর- 
বারে জল্ম। তা, পিতামহ ও প্রাপতামহ সকলেই 
সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। প্রথমে পতার 'ননকট 
সঙ্গত-চর্চা শুরু করেন। পরে সাতকাঁড় মালাকার 
এবং সঙ্গণতাচার্য 'গারজাশঙ্কর চক্রবর্তীর 'নকট 
1শক্ষাগ্রহণ করেন। ১৭ বছর বয়সে তান কাঁল- 
কাতায় আসেন ও 'িছুকাল 'নরাশ্রয় অবস্থায় দিন 
কাটান। এই অবস্থায়ও তান সঙঞ্গীতচর্চা অব্যাহত 
রাখেন। তবলাবাদনেও তাঁর 'বশেষ দক্ষতা 'ছল। 
রাইচাঁদ বড়ালের সাহায্যে তান বেতারে চাকার 
গ্রহণ করেন। এখানে 'বাভন্ন সময়ে শিল্পী এনায়েৎ 
থাঁ, হাফিজআলা খাঁ, আলাউীদ্দন খাঁ প্রমুখের 
সঙ্গে কাতত্বের সঙ্গে সঙ্গত করেছেন। ক্রমে তানি 
কণ্ঠাশাল্পরূপে ছায়াহন্দোল, নবমালকা, নবশ্রী 
প্রভাতি রাগ-রাগণশতে, বিশেষ করে বাংলা খেয়ালে 
স্থোয়ী ও অন্তরায়) ভারতের সর্ব অসামান্য 
খ্যাত অজর্ন করেন। বাংলা ভাষায় 'তাঁন খেয়াল 
ও ঠুংরি গানের প্রথম প্রবর্তক । বহু উপাধপ্রাপ্ত 
1ছলেন। উল্লেখযোগ্য উপাধ : ভাটপাড়া পাণ্ডত- 
সমাজ কর্তৃক “সত্গীতাচার্য** বিদ্বৎ সাম্মলনী থেকে 
“সঙ্গত রত্বাকর' ও কুমিল্লা সঙ্গীত পাঁরষদ থেকে 
“সঙ্গীতার্ণব'। ১৯৭২ খী, তান সঙ্গীত-নাটক 

আকাডোমর সদস্য 'নর্বাচিত হন এবং রাজ্য সর- 
কারের আকাডোম-পুরস্কার পান। ভারত সরকার 
১৯৭৩ খশ. তাঁকে 'পন্ভ্রী' উপাধি-ভুষত করলে 
জাবন-সায়াহে তান এ উপাঁধ গ্রহণে অসম্মাতি 
জানান। 'বিশবভারতঈর নর্বাচন-বোর্ডের তান 
সদস্য ছিলেন এবং নিজেও কয়েকটি নূতন রাগের 
সাঁষ্ট করেন। তিনি "্সুরতীর্থ নামক সঙ্গত- 
গ্রন্থের রচাঁয়তা। [১৬] 

তোফাজ্জল হোসেন (১৯১১ - ৩১.৫.১৯৬৯) 
ভাণ্ডারিয়া-বারশাল। প্রখ্যাত সাংবাঁদক। মানক 
মিয়া নামেও পাঁরচিত ছিলেন । প্রথম জীবনে বাঁর- 
গালের পিরোজপুর 'সাভিল কোট রে কর্মচারী 
িলেন। অজ্পকাল পরেই চাকার ছেড়ে রাজনৌতিক 
কর্মে যোগ দেন। মুসাঁলম লীগের কর্মী 'হসাবে 
কাজ করার কালে তাঁর সাংবাঁদক জশবনের সত্র- 
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পাত হয়। কলকাতার "দৈনিক ইন্তেহাদ পান্রকায় 
বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেন। দেশ-বিভাগের 
এক বছর পর পান্রকাঁট উঠে গেলে তান কাঁল- 
কাতা ছেড়ে ঢাকায় চলে যান এবং সেখানে ১৯৪৯ 
খা. প্রকাশিত 'সাপ্তাহক ইন্তেফাক' পান্রকা' পাঁর- 
চালনায় মৌলানা ভাসাননকে সাহায্য করেন। ১৪.৮. 

১৯৬১ খী, থেকে এ পান্রকার দায়ত্বভার তাঁর 
হাতে আসে । ২৪.১২.১৯৫৩ খুন. থেকে আম 
তানি এ পাকার সম্পাদক িলেন। রাজনোতিক 
মণ [শিরোনামায় “মুসাফির, ছদ্মনামে রাজনোতিক 
পাঁরাস্থাতির আলোচনা ও বিশ্লেষণ করতেন। রাজ- 
নৌতিক কারণে বহুবার কারাবরণ করেন। আয়ুব 
সরকার একবার তাঁর নিউ নেশন প্রেসাঁটও বাজে- 
য়াপ্ত করেছিল। এই 'িনভলিক সাংবাদক সংবাদ- 
পত্রের স্বাধীনতা রক্ষার ব্যাপারে এবং দেশের জন- 
সাধারণের গণতান্তিক আঁধকার আদায়ের সংগ্রামে 
একজন নম্ঠাবান যোদ্ধা 'ছলেন। [১৫৮] 

দ;গাপ্রসম্ন পরমহংসদেব, শ্রীশ্রী (?-১৬.৮, 
১৯৯৭৫) রাজাপুর- বাঁরশাল। পিতা উমাচরণ চক্র- 
বতশি কালী-সাধক ও সদ্ধপুরুষ 'ছিলেন। পাঁর- 
ব্রাজকাচার্য ও শ্রীগুরু সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীত্রীদূর্গা- 
প্রসন্ন বাল্যকাল থেকেই সংসারাবরাগশ ছিলেন। 
শ্রীনগমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেব তাঁর সন্ন্যাস- 
গুরু । গুরুর 'নর্দোশত পথে তান স্বগ্রামে সাধনায় 
রত থেকে 'সাঁদ্ধলাভ করেন। গৃহত্যাগন সন্ব্যাসী 
ছিলেন। পারব্রজনকালে তান ভারতবর্ধ ও বাঁহরের 
সমস্ত তীর্থথান পর্যটন করে বাণণ প্রচার করেন। 
তান জাত-ধর্ম-নার্বশেষে সকলকে দণক্ষা দিতেন । 
তাঁর শব্যদের মধ্যে সন্ব্যাসী ও গৃহশী উভয়ই 
আছেন। তাঁর উপদেশ-বাণন : “সত্য, সেবা, নশীতি, 
ধর্ম_জাবনের চার কম” শ্রীগুর সঙ্ঘ এই বাণীর 
ধারক ও বাহক । 'শষ্যগণের প্রদত্ত অর্থে তান 

মানব-কল্যাণে ভারতবর্ষের নানা স্থানে সঞ্ঘের নামে 
আশ্রম, 'বদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, গ্রল্থাগার 
প্রভৃতি প্রাতিষ্তা করেন। 1১৬] 

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধ্্রী ৫১৮৯৮ 2-১৪.১০- 
১৯৭৫) ভবানীপুর- কাঁলকাতা। উমাপ্রসাদ। খ্যাত- 
নামা ভাস্কর্যাঁশজ্পী। ব্রোজ মুর্তি নির্মাণের ক্ষেত্রে 
তাঁর যথেম্ট অবদান আছে। সম্পদশালী পারবারে 
জল্ম। বাঁড়তে পড়াশুনা শেষ করে ভাস্কষাঁশজ্পে 
আত্মীনয়োগ করেন। 'হিরণ্ময় রায়চৌধুরী ও একজন 
ইটালিয়ান সাহেবই ছিলেন তাঁর শিক্ষাগুরু । তাঁর 
ছবি আঁকার হাতেখাঁড় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে 
হলেও তিনি শিষ্পগুরুর প্রবার্তত বেঙ্গল স্কুলের 
প্রভাব 'ছন্ন করে পাশ্চাত্যের বাস্তবধর্মী * শিঙপ- 
কর্মকে গ্রহণ করেন। তাঁর ভাস্কর্যেও “রয়ালেজম- 



দেবেচ্দরমোহন বসঃ 

এর শিজ্পর্প প্রাধান) পেয়েছে। মাদ্রাজ আর্ট 
কলেজে দীর্ঘ ২৮ বছর অধ্যক্ষ-পদে এবং লাঁলত- 
কলা আকাদামর চেয়ারম্যান-পদে ৭ বছর আঁতি- 
বাহত করার পর 'তাঁন কাঁলকাতায় ফিরে আসেন। 
১৯৫৫ খ্ী, টোকিওতে [শিজ্পসংক্রান্ত আলোচনা- 
চক্রে তান ছিলেন সভাপাত ও ডাইরেক্টর । কেন্দ্রীয় 
সরকারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জাতীয় আধুঁনক 
ভাস্কর্যীশল্প প্রদর্শনীতে তান প্রথম পুরস্কার 
লাভ করেন। ১৯৫৮ খী, ভারত সরকার কর্তৃক 
“পদ্মভুষণ' উপাঁধ-ভূষিত হন। উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্য 

[শিল্প : পাটনায় 'শহদ স্মতিস্তম্ভ', মাদ্রাজে প্ট্রাই- 
আমৃফ্ অব লেবার, বা শ্রমের জয়যান্রা” 'ন্রিবান্দ্রমে 
টেম্পল এন্ান্টর প্রোক্লামেশন', কাঁলিকাতায় “মহাত্মা 
গান্ধীর মার্ত, “স্যার আশুতোষ মুখাজশর মুর্তি 
প্রভীতি। [শল্পীর অসংখ্য কাজের মধ্যে তাঁর শেষ- 
কাজ ভারতের "বাভন্ন জাতি এবং 'বাভন্ন ধর্মের 
প্রতীক বরাট বিরাট একাদশ মৃর্ত। এই [শিল্পকর্ম 
দল্লর জনপথে স্থান পাবে । তাঁর আঁকা “সমান্রা 
দ্বীপের পাখী' ছবিখাঁন সম্রাট পণুম জজের পত্রী 
রানী মেরী বহু টাকার 'শবাঁনময়ে কিনোছলেন। 
লেখক হিসাবেও দেবীপ্রসাদের পাঁরচাত 'ছিল। 
তাঁর লেখাগ্ণালর মধ্যে "জনিয়াস', 'বল্লভপহরের 
মাঠ'ঃ পপচাশ", পরক্সাওয়ালা এবং 'পোড়োবাড়। 
উল্লেখযোগ্য । দেবীপ্রসাদ ভাল বাঁশ বাজাতে পার- 
তেন। কুঁস্তিতেও চৌকস 'ছিলেন। নৃত্যশি্প 
ভাস্কর তাঁর পূত্র। [১৬7 

দেবেচ্দ্রমোহন বস্য (২৬.১১,১৮৮৫ - ২.৬. 
১৯৭৫) কলিকাতা । পৈতৃক নিবাস জোঁসাঁড-_ 
ময়মনাসংহ । প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও 'বজ্ঞান-প্রশাসক। 
পতা মোহনীমোহন প্রথম ভারতীয় 'যাঁন যুস্ত- 
রাষ্ট্রে গিয়ে উচ্চাশক্ষা লাভ করেন। অজ্পবয়সে 'িতৃ- 
বিয়োগ হলে দেবেন্দ্রমোহন মাতুল আচার্য জগদীশ- 
চন্দ বসুর সান্নধ্যে এসে বাস করতে থাকেন। 
প্রথম শিক্ষা ব্রাহ্ম বাঁলকা 'বদ্যালয়ে। পরে 'সাঁট 
কলোজয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। পদার্থ- 
দিজ্ঞানে এম. ডি. (ডিগ্রী লাভ করে িছনীদন আচার্য 
জগ্রদীশচন্দ্রের অধীনে গবেষণা করেন। ১৯০৭ 
খু, উচ্চাশক্ষার জন্য লণ্ডন যান। ১৯১২ খুশী, 
লশণ্ডন 'িশবাবদ্যালয়ের রয়্যাল কলেজ অফ সায়েন্স 
থেকে পদার্থীবজ্ঞানে অনার্স ব.এসড. ডিগ্রী ও 
১৯১৯ খু. বার্লিন বিধ্বাবদ্যালয় থেকে পি-এইচ.- 
ড়. ঘডগ্রগ লাভ করেন। আচার্য জগদীশচন্দের 

অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করে (১৯৩৮) বসু বিজ্ঞান 
মান্দরের অধ্যক্ষ হন। 'তাঁনই প্রথম বিজ্ঞানী যান 
এদেশেস্উইলসন ক্লাউড চেম্বার নিয়ে প্রথম পরমাণু 

৪০৯ 

[ ৬২৫ ] ধণরেন্দ্রমোহন দত 

[বজ্ঞান-সম্পর্কে গবেষণায় ব্রতী হন। 'বজ্ঞানের 
সমস্ত ক্ষেত্রই যে পারস্পারক যুস্ত এবং সম্পরেক, 
এই দৃম্টিভঙ্গি নিয়ে তানি এদেশে গবেষণার সূচনা 
করেন। আনন্দমোহন বসু তাঁর খুল্পতাত এবং স্যার 
নীলরতন সরকার তাঁর *বশুর। 1১৬,১৭] 

ধরানাথ ভষ্টরাচার্য ১৮৮২- ১২.১২.১৯৬৮) 
খুলনা । উমাচরণ। গুরু পাঁরবারের ছেলে ধরানাথ 
মাইনর পাশ করে পাঁরবারের সংস্কার ভেঙ্গে বাঁর- 
শালে গিয়ে ইংরেজী স্কুলে ভার্ত হন। সেখানে 
,অবস্থানকালে অশ্বিনী দত্তের সান্নধ্য লাভ করেন। 
পরে পিতার সঙ্গে কাঁলকাতায় আসেন। 'বাঁপন 
গাঙ্গুলীর সহায়তায় বিপ্লবী দলের সভ্য হন। 
মুরারিপুকুর মামলায় তিনিও যুস্ত 'ছিলেন। িছু- 
[দন আত্মগোপনের জন্য একট মান্ন পস্তল সম্বল 
করে দুঃসাহাসকতার সঙ্গে পায়ে হেত্টে বর্মায় 
চলে যান। সেখানে দু-তিন বছরের মধ্যে কয়েকটি 
বপ্লব ঘাঁট তৈরী করেন। দেশে ফিরে দেওঘর 

বড়যন্তে যোগ দেন। কারাজীবনে বহুবার 'বাভন্ন 
দাঁবতে অনশন ধর্মঘট করোছিলেন। দেশ স্বাধীন 
হবার পর তান গঠনমূলক কাজে আত্মীনয়োগ 
করেন। হুগলী জেলার হারিপাল তাঁর সর্বশেষ 
কর্মস্থল ছিল। তাঁর চেষ্টায় ও পাঁরশ্রমে হাঁরপালে 
একাঁট স্বাস্থ্যকেন্দ্র, অনেকগ্াল স্কুল ও একটি 
ডগ্রী কলেজ স্থাঁপত হয়। [১৫৮] 

ধীরেদ্দ্রমোহন দত্ত জেন ১৮৯৬ - ২৪,৯১১, 
১৯৭৪) 'সংরৈল- ময়মনাঁসংহ । রামসুন্দর | খ্যাত- 
নামা দার্শানক। ময়মনাসংহ, গৌহাটি ও কাঁল- 
কাতায় পড়াশুনা করেন। ১৯২১৯ খী, সংস্কৃত ভাষা 
ও দর্শন বিষয়ে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান আধকার 
করে এম.এ. পাশ করেন। ১৯২৭ খন. প্রেমচাঁদ 
রায়চাঁদ বাত্ত পান এবং ১৯৩০ খুশি, প-এইচ.ড. 
হন। 'কছাঁদন যাদবপুরের ন্যাশনাল ইনস্টাটউট 
অফ এডুকেশনে অধ্যাপনা করার পর ১৯২৮ 
খু, পাটনা কলেজে দর্শন বিভাগে যোগ দেন 
এবং ক্রমে এ বিভাগের প্রধান হন। ১৯৫৩ খ্, 
সরকারী চাকার থেকে অবসর নিয়ে শান্তিনিকেতনে 
বসবাস শুরু করেন। ইতিমধ্যে ১৯৪৮ খ্ডী, 
হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য ও প্রতশচ্যের দর্শন 
মহাসভায় যোগ দেন। ১৯৫২ খ্যীঁ. ভারতীয় দর্শন 
কংগ্রেসের সাধারণ সভাপাঁত নির্বাচিত হন। ১৯৬০ 
খুশী, বিশ্বভারতী তাঁকে 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে 
ভূষিত করেন। দর্শনশাস্তের ইতিহাস রচনার জন্য 
তান ১৯৫২ - ৫৩ খশ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উইস- 
কনমসিন ও িনেসোটা বিশ্ববিদালয়ের স্গো যুস্ত 
দিলেন। তাঁর রাঁচত গ্রন্থ : শঁসক্স ওয়েজ অফ 
নোঁয়িং, 'আযান ইনসট্রোভাকৃশন টু ইন্ডিয়ান ফিল: 



শগেন্দ্রচচ্দ শ্যাম 

সাফ", "দ চিফ কারেণ্টস্ অব কন্টেমপোরার 
[িলসাঁফ”, গ্ান্ধণ [িলসাঁফ' শফলসাফক্যাল পার- 
দ্পেকটি” ধর্ম সমীক্ষা, প্রভৃতি [১৬,১৪৬] 

নগেল্দ্রন্দ্র শ্যাম (১৮৯০ ?- ২৬.৬.১৯৬৪) 
বাসুদেবপুর- শ্রীহট্র। নবীনচন্দ্র। 'শিলচরের লব্ধ- 
প্রাতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী, খ্যাতনামা সাহত্যিক ও 
সাংবাদক। ১৯১০ খঈ. এ্ট্রান্স, শ্রীহট্র মুরারিচাঁদ 
কলেজ থেকে আই.এ. এবং কাঁলকাতা ?সাঁট কলেজ 
থেকে বি.এ. পাশ করেন। অর্থনাততে এম.এ, 
পড়া আরম্ভ করেও পারিবারক কারণে পড়া শেষ 
করতে পারেন নি। 'বি.ঞএল. পাশ করে প্রথমে মৌলবাী- 
বাজারে এবং ১৯২২ খন. থেকে গশিলচরে প্রায় 
৪২ বছর আইন-ব্যবসায় করে প্রভূত খ্যাত ও 
প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। 'িছাদন সরকারী উীঁকলও 
ছিলেন। 'সবুজপন্র' গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর 'নাবড় 
সম্পর্ক 'ছিল। শিলচরে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত 
'ভাবিষ্যৎ পাত্রকার মাধ্যমে একটি স্মাহাত্যিক গোষ্ঠী 
গড়ে উঠেছিল। খ্যাতনামা সাঁহাত্যিক অন্নদাশঙ্কর 
রায়, অশোকাঁবজয় রাহা প্রমূখরা তরুণ-বয়সে এই 
পান্তকার লেখক ছিলেন। এ ছাড়া পপ্রাচ্যবার্তা,, 
'সুরমা' ও “বর্তমান” পান্রকার সঙ্গেও দীর্ঘাদন 
সম্পাদক হিসাবে যুন্ত 'ছিলেন। 'বাভন্ন পান্রকায় 
তাঁর সুচান্তিত প্রবন্ধাঁদ প্রকাশিত হয়। তাঁর রাঁচত 
রূপ ও রস" নামক রবাীন্দ্রসাহত্যের সমালোচনা- 
মূলক গ্রল্থাট বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচনা- 
বলণকে প্রধানত সমাজতত্্, আধ্ীনক সাঁহত্য সমা- 
লোচনা, যুগসমস্যা ও সংস্কৃতি, রবীন্দ্রসাহত্য 
সমালোচনা, সমসামায়ক র ওপর সম্পা- 
দকীয় নিবন্ধ, রসরচনা, বড় গলপ ও কাঁবতা, এই 
আটটি শ্রেণীতে বিভন্ত করা যায়। সুরমা উপত্যকা 
অঞ্চলের সমস্ত সাংস্কৃতিক অনজ্ঞানে তাঁর আসন 
ছিল সর্বাগ্রে। এই শতকের তিরিশের দশকে যখন 
প্রকাশ্য রঙ্গমণ্ডে এঁ অণ্চলের মধ্যাবত্ত ঘরের মেয়েদের 
নৃত্যানৃষ্ঠান বিরূপ সমালোচনার বিষয় ছিল, 
তখনও বিপুল উৎসাহ ও 'নজস্ব পাঁরকল্পনায় 
[তান স্ত্রী মালতশ দেবী, নিজের ভগ্নন, কন্যা এবং 
বন্ধূকন্যা ও ছেলেদের 'নয়ে 4-৬%.০-র শাখা 
নারী কল্যাণ সাঁমাতির পক্ষে নৃত্য-আভনয়ের 
অনুজ্ঠান করেছেন। নগেন্দ্রনাথ শিলচরে 'বাণণ পাঁর- 
যদে'র প্রাতষ্ঠাতা। তিনি আসাম রাজ্য পাবলিকেশন 
»বার্ডের সদস্য, স্থানণয় গুরূচরণ কলেজের গভার্নং 
বাঁড ও গাম্ধশ স্মারকানাঁধর সভাপাঁত এবং শলচর 
ল কলেজের প্রাতথ্ঠাতা-অধ্যক্ষ ছিলেন। এ ছাড়া 
গঞ্গচশত বিদ্যালয়, সুরলোক, বঙ্গীয় সাহত্য পরি- 
যদ- এবং 'বাভন্ন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রাতদ্ঠানের 
সঙ্গেও তাঁর 'নাবড় যোগ ছিল। [১৬,১৪৬] 

[ ৬২৬ ] নরেম্দ্রনাথ অন্ত 

নগেন্দ্ুনাথ গপ্ত। রবীন্দ্রনাথের সমসামায়ক। 
রবান্দ্রনাথের রচনার প্রথম সময়ের অনুবাদক । এক- 
কালে তিনি করাচী থেকে প্রকাশিত 'বখ্যাত ইংরেজ" 
সাপ্তাঁহক ণফানিক্স' এবং লাহোর থেকে প্রকাশিত 
পট্রবিউন' পান্রকার সম্পাদনা করেছেন। বাংলাতে 
কয়েকটি উপন্যাস ও প্রায় শ'-খানেক ছোট গল্প 
লেখেন। [১৭] 
নরেন্দ্রনাথ মিত্র 0৩০.১.১৯১৭ - ১৪.৯,১৯৭৫) 

সদরদি-ফরিদপুর। মহেন্দ্রনাথ। প্রখ্যাত কথা- 
শজ্পী। স্থানীয় ভাঙ্গা হাইস্কুল থেকে ম্যানরুক, 
ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আই.এ. এবং 
কলকাতা বঙ্গবাসী কলেজ থেকে িব.এ. পাশ 
করেন। গৃহ-শিক্ষকতাই তখন তাঁর রোজগারের 
প্রধান অবলম্বন ছিল। ৬৬, শোভাবাজার স্ট্রীটের 
মেসবাঁড়তে সাহাত্যক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং 
ধনরেন্দ্ুনাথ মন্ত্রের সঙ্গে এক ঘরে থাকতেন । ধদ্বতীয় 
গব*বযুদ্ধ-কালে তান অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরশতে চেকারের 
কাজে ?কছাঁদন 'নযুস্ত থেকে পরে সাংবাঁদকতাকে 
পেশা হিসাবে বেছে নেন। “দৈনিক কৃষক', 'সত্যযুগ, 
প্রভৃতি কাগজে কাজ করে ১৯৫০ খত. থেকে 
আমূত্যু আনন্দবাজার পাঁন্রকার সঞ্গে যুস্ত 'ছিলেন। 
তাঁর রাঁচত গ্রন্থের সংখ্যা শতাধক। তাঁর প্রথম 
লেখা 'মৃক' কাঁবতা প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ খল, 
দেশ পান্রকায়। ২-৩ বছরের মধ্যে নারায়ণ গঞ্গো- 
পাধ্যায় ও শবষ্পদ ভট্রাচার্যের সঙ্গে একন্রে 
'জোনাকি' কাঁবতাগ্রল্থ প্রকাশ করেন। পণনারাবাঁল, 
তাঁর একমাত্র কাঁবতা গ্রন্থ। প্রথম বয়সের ছোট 
গল্প রয়েছে "অসমতল' ও "হলদে বাড়ী” পুস্তক- 
দবয়ে। উল্লেখযোগ্য ছোট ও বড় গল্প : “সন্ধান, 
“চোর, এক পোয়া দুধ, 'একাঁট প্রেমের গল্প, 
“রস, ণদ্ববচন", ণববাহবাসর'ঃ “পালগ্ক, “রত্বাবাই” 
চাঁদাময়া”, 'শ্বেতময়ূর', 'সংসার', দ্বৈরথ" প্রভৃতি । 
প্রথম উপন্যাস দ্বীপপহঞ্জ ১৯৪৭ খু. দেশ 
পািকায় 'হরিবংশ" নামে প্রকাশিত হয়েছিল । অন্যান্য 
উল্লেখযোগ্য উপন্যাস : 'চেনামহল', 'সহদয়া”, তন 
দন তন বাল “সূর্যসাক্ষণ,। 'গোধাঁল+, শুক্র 
পক্ষ, "ছারশ', 'দেবযান', “দরভাষিণন', শবলম্বিত 
লয়, প্রভৃতি। পশল্পণীর স্বাধীনতা, “সাহিত্য 
প্রসঙ্গ, “আত্মকথা, পফরে দেখা, গাল্প লেখার 
গল্প” ইত্যাদ তাঁর প্রবন্ধ গ্রল্থ। তাঁর রাঁচিত গল্প 
“হেডমান্টার, ও মহানগর চলাচ্চন্রে রূপাঁয়িত 
হয়েছে । গঞ্প দুইটির প্রথমাঁট ফরাসণ ভাষায় এবং 
দ্বতীয়াট কানাঁড় ও মারাঠি ভাষায়ও অনাঁদত 
হয়। 'বিভি্ন পল্র-পান্তকায় যেমন তিনি প্রচুর লিখে- 
ছেন, তেমনই সিনেমা ও থিয়েটারে তাঁর লেখা অনেক 
বই নাট্যাকারে আঁভনশত হয়েছে। অল্তভের্দী দৃজ্টি 



নালনশীকাল্ত ঘোষ 

দিয়ে পরম মমতায় চাঁরন্র ফহাটয়ে তোলার তাঁর 
অসাধারণ ক্ষমতা 'ছিল। [১৬,১৪৬] 

নলিনীকান্ত ঘোষ (অক্টোবর ১৮৯২ - ২২.৪, 
১৯৭৫৬) আড়াই হাজারশ জাওগড়া-ঢাকা। জয়চদি। 
গ্রামের বিদ্যালয়ে পড়ার সময় হেডপাঁণ্ডত সতীশ- 
টন্দ্র কাব্যতীর্থের প্রেরণায় অনুশীলন সামাতিতে 
যোগ দেন। ১৯৯০ খু. এন্ট্রা্দ পাশ করে ঢাকা 
মিডফোর্ড মোঁডক্যাল স্কুলে ভার্ত হন। ১৯১৯৩ 
খুশি. বৈপ্লাবক কাজের জন্য দলের 'নর্দেশে [তান 
পড়া ছেড়ে চট্টগ্রাম যান। কিছাাীদন পর সিরাজগঞ্জে 
এসে উত্তরবঙ্গে বৈস্লাবিক কর্মে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। 
'রাজেনবাবু, ছদ্মনামে তান বাঙলার সংগঠনের 
সঙ্গে সবভারতীয় সংগণনের সংযোগ রক্ষা করতেন। 
আত্মগোপন-কালে একবার 'তান গ্রেপ্তার হয়ে কাঁল- 
কাতা দালান্দা হাউসে আটক থাকেন। ২৩.১২. 
১৯১৬ খঢী. তান সেখান থেকে পালিয়ে যান এবং 
গৌহাঁটির গোপন কেন্দ্রে আসেন। সেখানে ৯.১. 
১৯১৭ খ্ডী, পাুীলস তাঁদের আস্তানা বেস্টন 
করলে তানি ও তাঁর সঙ্গীরা প্ালসের সঙ্গে গ্াল- 
[বাঁনময় করে বেম্টনী পার হয়ে পাঁলয়ে যান। 
দুইাঁদন পরে তান গ্রেপ্তার হন। ১৯২৪ খু. 
মান্তলাভের পর জাতীয় কংগ্রেসের মাধ্যমে দেশ- 
সেবায় আত্মীনয়োগ করেন। 'িকছাঁদন ঢাকা জেলা 
কংগ্রেস কমাটর প্রোসডেন্ট ছিলেন। [১৪৯] 

নাঁলনশ ভদ্র ১৯০৬ ?- ৪.৮.১৯৭৬)। একজন 
সুলেখক 'ছিলেন। উত্তর-পূর্ব ভারতের আদি- 
বাসীদের ওপর ?লাঁখত তাঁর গ্রন্থগ্াল উল্লেখ- 
যোগ্য । রাঁচত গ্রল্থ ; পবাঁচত্র মাণপুর+, “আমাদের 
অপারাঁচত প্রাতিবেশ+', 'বনমাল্লকা"” প্রত্ভীতি। কর্ম- 
জীবনে বহাঁদন প্প্রবাসী, ও "মডার্ন 'রাভিউ 
পান্রকার সহ-সম্পাদক ছিলেন । ১৯৩০ খে, অসহ- 
যোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। [১৬] 

নিত্যক্ষ বসত (১৮৬৫ - ১৯০০)। সুকাঁব। 
তান কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের এম.এ. । কোল্লগর 
ইংরেজণী স্কুলে হেডমাস্টার-পদে 'নয়োজত ছিলেন। 

বাঙলার সুধশীসমাজে সুপাঁরাচত হন। তাঁর রাঁচত 
ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : “মায়াবিনী” কোব্য), “প্রেমের 
পরখক্ষা' নোটক) ও “ভবানী গেল্প)। [১৩৩] 

নেপাল নাহা (0১১১৫ - ৩.১২.১৯৬৭)। 
'ব্রপুরার ?বাঁশস্ট নাহা পাঁরবারে জল্ম। 
[তান অনুশীলন সামাতর সংস্পর্শে আসেন। পূর্ব 
পাকিস্তানের অন্যতম শ্রাীমকনেতা িলেন। 'তাঁন 
১৯৩২-৩৮ খুখ. এবং ১৯৪০-৪৫ খু, রাজ- 
বন্দী 'হ্্লাবে কারাগারে আটক থাকেন। দেশ- 
বিভাগের পর পর্ব-পাকিস্তানে থেকে যান এবং 

[ ৬২৭ ] প্রণব জাক্ব 

রাজনোৌতক কার্যকলাপের জন্য 'বাভন্ন আভযোগে 
প্রায় আট বছর কারার্দ্ধ থাকেন। এই অকৃতদার 
নেতা সকলের শ্রদ্ধার পান্র ছিলেন। 1৯৫৮] 

পন; সেন (১৯১৪ 2- ১২.২.১৯৭২)। প্রাসদ্ধ 
যান্রানট। কুঁড়ি বছর বয়সে তান যাল্রাভিনয়ের আসরে 
প্রথম প্রবেশ করেন গণেশ অপেরার প্রবীরারজুন 
পালায়। তাঁর ৩৮ বছরের আভিনয়-জীবনে বহু 
পালায় নাট্যনৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। 
তাঁর সূম্ট স্মরণীয় চারন্রগ্ীলর মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 
ঈশা খাঁ চোঁদের মেয়ে), জয়দেব (জয়দেব), কাল- 
কেতু চেণ্ডঈমঙ্গল), দায়ুূদ খাঁ (বাঙাল), গর্গ 
(ভাগ্যের বাল), রহমত রোইফেল), হারদাস (বনয়- 
বাদল-দীনেশ), ভাসানশ সেংগ্রামী মুঁজব) প্রভীত। 
[১৬] 

পীতাম্বর [সম্ধান্তবাগণীশ (১৬শ শতাব্দ)। 
বখ্যাত পাঁচালী কাঁবদের অন্যতম । প্রথমে তান 

গৌড়ের রাজসভায় ছিলেন। পরে কুচাবহার রাজ- 
দরবারে আসেন এবং মহারাজা নরনারায়ণের 
(৯৫৬৩৫ - ৮৭) আদেশে ভাগবতের দশম স্কন্ধ 

অনুবাদ করে মর্যাদা লাভ করেন। 'তাঁন “মাকন্ডেয় 
পুরাণ'-নামে একখান কাব্যও লখোঁছলেন। তাঁর 
অপর গ্রন্থ : “নল-দময়ন্তী কাঁহনন”। [১৩৩] 

প্যারীলাল রায়। (১৯শ শতাব্দী) লাখাটয়া-_ 
বরিশাল। রাজচন্দ্র। জমিদারবংশে জল্ম। খ্যাতনামা 
ব্যারস্টার। ব্যারিস্টার ?প. এল. রায় নামে পাঁরাঁচত 
ছিলেন। আইন-ব্যবসায়ে সফলতার জন্য সরকার 
তাঁকে বাঙলাদেশের 46891 3610910001211951 

পদে ধনর্ধাচত করেন। এই পদে 'তানই প্রথম 
ভারতবাসন। মধ্যম ভ্রাতা বিহারীলালের মত [তাঁনও 
দেশে শিক্ষাবিস্তারে উৎসাহী ছিলেন। অন্তঃপুরে 
স্তীশিক্ষার প্রসারকল্পে প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে 
“বাখরগঞ্জ 'হিতোষণী সভা, প্রাতীষ্ঠিত হয়েছিল। 
[১৬০] 

প্রণব রাম 6১৯১১ ?- ৮.৮.১৯৭৫)। কি- 
কাতার সাবর্ণ চৌধুরীদের বংশধর। প্রখ্যাত গণীতি- 
কার। কলেজ জীবনে স্বদেশী আন্দোলনে অংশ- 
গ্রহণ করে কারার্দ্ধ হন। জেল থেকে বোরয়ে গান 
লখতে আরম্ভ করেন। তাঁর রাঁচত চারাঁট গান 
কাজ নজরুলের অনুমোদনে ১৯৩৪ খ্ী, 

রেকর্ডে প্রথম প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে কমলা 
ঝাঁরয়ার কণ্ঠে তুলসীদাস লাহড়ীর সুরে দুহাঁট 
ভাঁটয়ালশ গান--ও বিদেশী বম্ধ। এবং যেথায় 
গেলে গাঙের চরে” অসাধারণ জনাপ্রয়তা লাভ করে। 
তারপরে দশর্ঘ চাঁল্পশ বছরে তান দৃই হাজারেরও 
বেশপ গান লিখেছেন। সহজ কথায় হালকা ছন্দে 



শ্রফঃলচন্দ্ পায় 

যে-কোনও ভাব বা অনুভূতিকে প্রকাশ করার তাঁর 
[বিশেষ ক্ষমতা ছিল। তাঁর রচিত ণচঠি', “সাতাঁট 
বছর আগে”, “আমার সোনা, চাঁদের কণা" প্রভাতি 
কাঁহননঈ-সঙ্গীতে নবতর সংযোজন । চলাচ্চন্রের জন্য 
তিনি প্রথম সঙ্গীত রচনা করেন 'পাঁণ্ডত মশাই, 
কথাঁচন্রে (১৯৩৬)। এ ছাঁবর তান অন্যতম গীতি- 
কার ছিলেন। পরে এককভাবে বা অন্য গীতি- 
কারের সঙ্গে তান বহু কথাঁচত্রের জন্য গান 
লখেছেন। কয়েকাঁট কথাচন্রের কাহনন, সংলাপ 
ও *চন্রনাট্যও 'তাঁন রচনা করোছলেন। পাঁরচালক 
1হসাবে তাঁর প্রথম ছাঁব--রাঙামাটি (১৯৪৯)। 
তাঁর রাচিত ছু গোয়েন্দা-কাহনীও আছে । [১৭] 

প্রফাল্লচন্দ্র রায়। কাঁলকাতার জাঁমদার সাবর্ণ 
চৌধুরণীদের উত্তরপুরুষ প্রফলচন্দ্র গৌহাটির কটন 
কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক 'ছিলেন। ১৯৪৪ খু. 
অধ্যাপনা থেকে অবসর নেন। বতর্মান শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে ভারতের অন্যতম শ্রেম্চ ইংরেজী অধ্যা- 
পক রূপে স্বীকাতি পান। পাঁণ্ডিত্য ছাড়াও সঙ্গীত, 
নাটক, সমাজসেবা ও খেলাধুলায় তাঁর যথেম্ট আগ্রহ 
দিল। আসামের লন টোনস খেলার 'তাঁনই প্রকৃত 
জনক। [১৪৯] 

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী ১৮৭২-১৯৪৯) 
টাগ্ুগাইল-_ময়মনাসংহ । কাঁব ও নাট্যকার । সন্তোষের 
জমিদার ছিলেন। গৃহাঁশক্ষকের নিকট যথেষ্ট শিক্ষা- 
লাভ করে সাহত্যের প্রেরণালাভ করেন। তাঁর 
রাঁচত গ্রল্থ : কাব্য-_গোরক', 'গৌরবগনীতিকা', 
“পদ্মা', 'ষমূনা”, 'লীলা”, "মরণ, প্রভাতি এবং নাটক 
-'জয়পরাজয়', "ভাগ্যচক্র", ণচতোরোদ্ধার' ও দল 
আধকার'। তাঁর 'বাঁভন্ন রচনা সাঁহাত্যক জলধর 
সেনের সম্পাদনায় 'প্রমথনাথের গ্রল্থাবল” নামে 
কয়েকখণ্ডে প্রকাশিত হয়োছল (১৯৯১৬ - ১৬)। 

[১৩৩] 
ফয়যঃনেসা চোধ7রশী, নওয়াব (১৮৪৭/৪৮ - 

১৯০৫)। নোয়াখাল জেলার পাশ্চম গাঁএর 
জাঁমদার। জনাঁহতকর 'বাভন্ন কাজে তান প্রভূত 
অর্থ দান করেন। ইংল্যাণ্ডের রানন গভক্টোরয়া কর্তৃক 
নওয়াব উপাধিতে ভূষিত হন। ভারতবর্ষের আর 
কোন মহিলা এর্প সম্মাঁনত উপাঁধ পান 'নি। 
আরবী ও ফারসী ভাষায় এবং সংস্কৃতেও তাঁর 
ব্যৎপাঁত্ত ছিল। সুলিত গদ্য ও পদ্য ছন্দে রাঁচত 
প্রায় পাঁচশত পৃ্ঠায় সম্পূর্ণ তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'প- 
আলাল ১৮৭৬ খ:স, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। 

1বড়াম্বিত দাম্পত্য-জশীবনের এক করুণ রূপক কাঁহনী 
এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু । [৯৩৩] 

বংশশবদন (১৪৯৪ -) পাটলশী। মতান্তরে 
ফুঁলিয়াপাহাড়-_নদী৭য়া। ছকাঁড় চট্টোপাধ্যায় । একজন 

[ ৬২৮ ] [িজয়কৃ্ণ ভষ্টাচা্য 

খ্যাত বৈষণব-পদকর্তা । তান শ্লীচৈতন্যের আদেশে 
িতৃভূমি পাঁরত্যাগগ করে নবদ্বীপে এসে বসবাস 
করেন। পদাবলী ব্যতীত “দপান্বিতা, নামে একাঁট 
গ্রন্থ রচনা করোছিলেন। ভগবৎপ্রেম ও ভান্ত- 
ভাবের সমন্বয় তাঁর রচনায় বিধৃত আছে। 'বিজ্ব- 
গ্রামের শ্রীগৌরাঙ্গ-মৃর্ত ও নবদ্বীপের 'প্রাণবল্পভ, 
শবগ্রহের তান প্রাতিষ্ঞাতা। [১,২৫,১৩৩] 

বরদা পাইন (7 - ৭.৯,১৯৭৫) হাওড়া । বিখ্যাত 
আইনজীবী । জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে দীর্ঘকাল য্্ত 
ছিলেন । ডা. 'বধানচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্র বসন, তুলসা- 
চরণ গোস্বামী, নাঁলনীরঞ্জন সরকার প্রমূখ রাজ- 
নীতাবদূদের সঙ্গে তাঁর ঘাঁনম্ঠ সম্পর্ক 'ছল। 
১৯৪৩ খু, ফজলুল হক মাল্নমসভার অপসারণের 
পর এাঁপ্রল মাসে স্যার নাজমুদ্দিনের গাঠত মন্দ 
সভায় 'তাঁন যোগ দেন। পূর্ত ও যোগাযোগ 
দপ্তরের মন্্শ ছিলেন। সেই সময় একজন সদক্ষ 
প্রশাসক হিসাবে তাঁর খ্যাত বিস্তৃত হয়। ১৯৪৫ 
খী, এ মাল্পসভার পতন ঘটলে 'তাঁন সাক্রুয় রাজ- 
নীতি থেকে কার্যত অবসর নেন এবং আইন-ব্যবসায়ে 
মনোনিবেশ করেন। লব্ধপ্রাতষ্ঞ আইনজীবী হিসাবে 
মৃত্যুর এক বছর আগেও তান 'বাভন্ন জটিল 
মামলায় পরামর্শ দিয়েছেন। প্রায় ১২ বছর হাওড়া 
পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৬৭ খীী. বঙ্গীয় 
ব্যবস্থা পাঁরষদের কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থী হিসাবে 
1তাঁন সদস্য নির্বাচিত হন। এ সময়ে যে-সমস্ত 
সুদক্ষ পার্লামেন্টারয়ান ছিলেন, তান 'ছিলেন 
তাঁদের অন্যতম। ৯৪ বছর বয়সে মৃত্যু। [১৬] 

বিজয়কুষ ভ্রাচার্য (১৮৯৫ - ১৭.৯.১৯১৭৫) 
হাওড়া । বিশিষ্ট 'শিক্ষাবদ ও সমাজসেবী। কালি- 
কাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের কৃতন ছান্র বজয়কৃষণ অধ্যাপনা- 
কাজে ব্রতী 'ছিলেন। গান্ধীবাদশী রাজনীতাঁবদ 
1হসাবে ১৯২০ খ্যী, থেকেই তান অসহযোগ 
আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন ও লবণ সত্যা- 
গ্রহের মধ্য 'দিয়ে প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে আসেন। ১৯৩২ 
খু. তিনি সারা বাঙলার পণ্চম ভিস্লেটর 'নবাঁচিত 
হন। 'িতন বছর আঁবভন্ত বাঙলার প্রদেশ কংগ্রেসের 
সহ-সভাপাঁত এবং দশর্ঘকাল সর্বভারতীয় কংগ্রেস 
কাঁমিটির এ.আই.স-স.) সদস্য ছিলেন। একবার 
হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক ও ১৯২৮ খন. 
হাওড়া পোঁরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত 
হয়োছিলেন। রাজনোতিক কার্যকলাপের জন্য তাঁকে 
কয়েকবার কারাবরণ করতে হয়। রাজরোষে পড়ে 
সেণ্ট পল্স কলেজ থেকে কর্মচ্যুত হলেও রাজ- 
নীতি ও 'শক্ষাজগৎং তান ত্যাগ করেন 'নি। ১৯৬২ 
ও ১৯৬৭ খু. তান রাজ্য বিধানসভায় 'নর্বাঁচিত 
হন। হাগুড়া গার্লস কলেজ, শিবপুর দীনবন্ধু 



[বভাতিভূষশ দাশগ;প্ত 

কলেজ, রামকৃষ্ণ শিক্ষালয়, প্রসন্নকুমারী বাঁলকা 
বিদ্যালয়, চ্যাটাজশি হাই বয়েজ আ্যাণ্ড গার্লস স্কুল 
প্রীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত 
[ছলেন। [১৬] 

[বভাতিডূষণ দাশগপ্ত (১৫.১.১৯০৪ - ১৫,৪, 
১৯৯৭৫) গ্রাউপাড়া-ঢাকা। মাতুলালয় ঢাকার 
সোনারং-এ জন্ম। পিতা পরদালয়ার খ্যাত নেতা 
ও ঘলোকসেবক সঙ্ঘে'র প্রাতিষ্ঠাতা খাঁষ নিবারণ- 
চন্দ্র। 'বিভঁতিভূষণ পুর্াীলয়া জেলা স্কুল থেকে 
প্রবোশকা পাশ করে কাঁলকাতার কলেজে পড়তে 
আসেন। এই সময় (১৯২১) গান্ধীজশীর আহবানে 
[তান কলেজ ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে 
যোগদান করেন। ১৯২৪ খ, তারকেশবরের 
মহান্তের দুন্নীত ও স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে দেশ- 
বন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আহবানে যে সত্যাগ্রহ আন্দো- 
লন শুরু হয় তাতে মানভূম জেলার সত্যাগ্রহীদের 
নেতৃত্ব করে তান সদলে কারাবরণ করেন। 'পতার 
পদাঙ্ক অনুসরণ করে অজ্পবয়স থেকেই ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামে সব রকমের আন্দোলনে তান 
সংগ্রামিরূপে অংশগ্রহণ করোছিলেন। রাজনোতিক 
আদর্শের দিক 'দয়ে গাম্ধীবাদী হলেও 'িবগত- 
দিনের সাঁহংস বিপ্লবীদের সঙ্জো তাঁর যথেষ্ট 
আক্মক যোগ 'িল। তাঁর রচিত “সেই 
রাঙা জল" গ্রল্থাঁটতে তার পাঁরচয় পাওয়া যায়। রাজ- 
নৌতিক বন্দীরূপে বহুবার তান আটক ও অন্তরীণ 
থাকেন। ১৯৪৮ খন, কংগ্রেস ত্যাগ করে লোক- 

সেবক সঙ্ঘ' প্রাতিষ্ঠায় তান 'বশেষ অংশ গ্রহণ 
করেন এবং সঙ্ঘের প্রধান সচিব হন €(১৪.৬, 
১৯৪৮)। শবহার-রাজ্যের অন্তভভুন্ত বাঙালী -প্রধান 
পুরুলিয়ার পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে অন্তর্ভীন্তর 
আন্দোলনে িবভীতিভূষ অন্যতম পুরোধা 
[ছলেন। এই আন্দোলনের ফলেই পুর্াীলয়া পাঁশ্চম- 
বঙ্গের সঙ্ঞে যুক্ত হয়। পুরালয়ার প্রাতাঁনীধরূপে 
লোকসেবক সঙ্ঘের প্রার্থী হিসাবে তান ১৯৫৭ 
খুশী. ভারতের লোকসভায় সদস্যরূপে নির্বাচিত 
হয়েছিলেন। ১৯৬১ খটী, পুর্যীলয়া নর্বাচনকেন্দ্র 
থেকে পশ্চিমবঙ্গ বধানসভার সদস্য হন। ১৯৬৭ 
খ্যী, ও ১৯৬৯ খন, যুক্তফ্রণ্ট সরকারের আমলে 
তান যথাক্রমে পণ্ায়েত তথা সমাজ কল্যাণ দপ্তরের 
ও পণ্ঠায়েত দপ্তরের মন্ত্র 'ছলেন। পৃরুলিয়া 
জেলাই তাঁর প্রধান কর্মস্থল ছিল। পুরাঁলয়া থেকে 
প্রকাঁশত 'পিতৃ-প্রাতম্ঠিত সাপ্তাঁহক "মস্ত" পান্রকার 
তান সম্পাদক 'ছিলেন। পশ্চিম বাঙলার, বশেষত 
পুরুলিয়ার বহু গঠনমূলক কাজের সঙ্গে তাঁর 

ঘাঁনষ্ঠ গংযোগ ছিল। অকৃতদার বিভূতিভূষণ পশ্চিম- 
বপোর অরাজনোৌতিক দ্বন্দ ও হানাহাঁন অবসানের 

[ ৬২৯ ] মহীউদ্দীন চোধসা 

জন্য নানাভাবে চেম্টা করে গেছেন। 
১৫৮] 

বীরেন্দ্রীকশোর রায়চৌধুরী (2- ৩.৭১৯৭৫) 
গৌরীপুর-_ময়মনাসংহ। পিতা ব্রজেন্দ্রকশোর 
গৌরীপুর রাজপাঁরবারের বিখ্যাত ব্যান্ত। সঙ্গীত- 
শাস্তে অগাধ পাঁণ্ডত্যের আধকারী ও শবাঁশম্ট 
যল্সঙ্গবত-শিজ্পী বীরেন্দ্রুকশোর তানসেন-বংশনয় 
মহম্মদ আল খাঁ সাহেবের কাছে ধ্রুপদ সঙ্গীত ও 
সুরশৃঙ্গার-বাদন শিক্ষা করেন। সুরশৃঙ্গার, রবাব 
ও বীণ-বাদনে তাঁর বিশেষ পারদার্শতা 'ছল। 
আলাপ-বাদনে, বিশেষত জোড়ের কাজে আঁদ্বতীয় 
ছিলেন। সঙ্গনীত-জগতের বহু রকমের সংস্থার সঙ্গে 
তাঁর ঘাঁনম্ঠ যোগাযোগ ছিল। ?তাঁন কেন্দ্রীয় সঞ্গত- 
নাটক-নৃত্য আকাডোমর সদস্য 'ছলেন। আকাশ- 
বাণনর কেন্দ্রীয় আডশন কাঁমাঁটর সঙ্গে তাঁর যোগ 
ণছল। ধর্মজীবনে খধাঁষ অরাঁবন্দের শিষ্য 'ছিলেন। 
তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রল্থ : শহন্দ্স্থানী সঙ্গীতে 
তানসেনের স্থান ও বাগ সঙ্গীত" । তান এবং 
প্রকল্নকুমার রায় শহন্দুস্থানী সংগীতের ইতিহাস, 
গ্রন্থটি রচনা করেন। [১৬] 

মহীউদ্দীন চৌধরশ (১৯০৬ - ১৯৭৬) খৈড়া 
খালপার--ঢাকা। মনীরউদ্দীন চৌধুরী । কাব মহণ- 

নাম রঙ মিয়া । ভারতে কমউীনস্ট আন্দোলনের 
প্রথম ষুগে যে অল্প কয়েকজন বাঁদ্ধজনীবী কাঁমিউ- 
নস্ট মতাদর্শে প্রভাবত হয়োছিলেন তান তাঁদের 
অন্যতম । ১৯২৩ খুশী. থেকে খিলাফত আন্দোলন 
ও কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনে স্বেচ্ছাসেবক- 
রূপে তাঁর রাজনোৌতক জীবন শুরু হয়। ১৯২৫ 
খু, থেকে শ্রীমক ও কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে 
জাঁড়ত হন। ১৯৩৭ খড়, থেকে ১৯৪৫ খু 

ইউানিয়নএর সাধারণ সম্পাদক 'ছিলেন। ছাদ 
ইপ্ডিয়ান সেলার্স ইউীনয়ন' এবং 'বজ্গণয় প্রাদোশিক 
ট্রেড ইউীনয়ন কংগ্রেস'-এর সহ-সভাপাঁতর দায়ত্ব 
পালন করেন। দ্বিতীয় িশবযুদ্ধ-কালে বহু ফেরারী 
রাজনোতিক নেতা তাঁর কাছে আশ্রয় পেয়েছেন; 
অনেকের নিরাপত্তার ব্যবস্থাও তিনি করেছেন৷ নানা 
কারণে ১৯৪৯ খুখ, তাঁকে কলিকাতা ছেড়ে ঢাকায় 
'গয়ে বাস করতে হয়। ফতুল্লায় তাঁর বাড়ির নাম 
রেখোঁছলেন "সাহিত্য শাবর'। ১৯৫৪ খুশি, থেকে 
দুই বছর 'ঈঈস্ট পাকিস্তান ফেডারেশন অব লেবার' 
সংস্থার 'রসার্চ আফসার 'ছিলেন। “আড়ীয়ান বল 
কৃষক সভা" সংগঠনের পুরোধা হিসাবে ষথেন্ট কাজ 
করেছেন। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল অনাবাদী 

[১৬,১৪৯, 



মহেন্দ্ুনাথ দত্ত 

পূরণ করা। ১৯৫৮ খু. মিলিটারশ শ।সনের চাপে 
তাঁর রাজনোৌতিক কর্মধারা বাধাপ্রাপ্ত হলে তিনি 
পুরোপুরি সাহত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। 
গ্রীতিকাব্য, কাঁবতা, নাট্যকাব্য, গদ্যরচনা, নাটক, 
উপন্যাস ও ছোটগল্পের সংগ্রহ এবং অনূবাদ- 
সাহিত্য নিয়ে তাঁর রচনার সংখ্যা ৮২। তার মধ্যে 
৩৬ খানা প্রকাশিত হয়েছে। অনদত গ্রন্থ 'জরথনস্র 
বললেন” পঅনুধ্যান, ধতনজন মুসালম মনীষী”, 
'ফাউস্ট (২ খণ্ড) ও প্প্রাচশন বিজ্ঞানের ইতিহাস, 
বাংলা একাডেমী প্রকাশ করেছে। তাঁর প্রকাঁশত 
উল্লেখযোগ্য গ্রল্থ : কাব্য--'পথের গান, ্বপ্নসংঘাত 
যুদ্ধাবপলব”১ "গরীবের পাঁচাল+”, "অন্ন চাই, আলো 
চাই+, "জনসাধারণ, 'নবভারত', শশকারে চলেছে 
প্রভু বাস্যা কলন্দর', "গাম্ধীজীী নিহত হয়েছেন, 
শদগন্তের পথে একা", "অন্ধকারে ষড়যন্ত্র, এলো 
বপ্লব' ; উপন্যাস-_'মহামানবের মহাজাগরণ', 
পদুভর্ক্ষ*+, “আলোর 'পপাসা', 'শাঁদ মোবারক", 
নতুন সূর্য' শনর্যাঁতিত মানবের নামে", বাঁশর', 
শশাম্পির স্বপন, “কিজ্কাবতঈর তারে” কামনী- 
কাণ্চন, ; নাটক-রন্তান্ত পৃঁথবী” ; ছোটগল্পের 
সংগ্রহ-_নরুদ্দেশের যাত্রী । গান্ধীজী নিহত 
হয়েছেন” (১৩৫৬ ব.) কাঁবতায় 'তাঁন লেখেন 
“..অঞ্গহীন স্কম্ধকাটা রম্তান্ত ভারত/ছাাঁটয়াছে 
অন্ধকারে নাহি জানে পথ/পূবের সমদ্রতীর পূর্ব 
পাকিস্তান/মাঠে মাঠে কাঁদে চাষী দুঃস্থ মোসল- 
মান/গাম্ধীজশী নিহত হয়েছেন, । ১৯৫৬ খু, এক 
স্টাড কনফারেন্সে যোগ 'দতে তিনি ইংল্যান্ড যান। 
সেখানকার অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে রাঁচত হয় 
৮176 ০০171 0 1৯90079, 2110 (1065 7১105 ০01 

71)21055, €১৯৫৭)। অন্যান্য ইংরেজশ রচনা : 
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(১৯১৪৩), শত 01৫5 ০1 ৯০০5৮ (১৯৪৭) 

ও 1119 ৬/০1৫+ ১১৯৭০)। [১৪৬১১৫৮] 
মহেন্দ্রনাথ দন্ত (১.৮.১৮৬৯ - ১৯৫৬) কাঁলি- 

কাতা। 'ব*বনাথ। স্বামী বিবেকানন্দের অনুজ । 
কাঁলকাতা 'বশ্বাঁবদ্যালয়ে অধ্যয়নরত যুবক মহেন্দ্র 
নাথ ১৮৯৬ খ্টী. আইনশিক্ষার উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডে 
যান। কিন্তু শ্রীরামকৃফদেব ও অগ্রজের অননপ্রেরণায় 

উদ্বুদ্ধ হয়ে আইনাঁশক্ষা ছেড়ে ইীতিহাস, দর্শন ও 
'বাবধ জ্ঞান-বিজ্ঞান অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। 'তাঁন 
দেশ-বিদেশের বহু স্থান পদন্রজে পাঁরজ্রমণ করেন 
€ ১৯০২ খু. কলিকাতায় ফিরে আসেন। তাঁর 
লিখিত 'বাভম্ন গ্রন্থে, বিশেষত মহেন্দ্র পাবালশিং 
কাঁমাঁট কর্তৃক প্রকাশিত ন্যাশনাল ওয়েলুথ', “ফেডা- 
রেটেড এশিয়া”, প্রাচীন ভারতের সংশ্লিষ্ট কাঁহন”? 
প্রসূতি পুস্তকে প্রাক্ষপ্ত আভাদে তাঁর পারক্ুমার 

[ ৬৩০ ] সাজিবর রহমান, বঞ্গাবক্ধ 

াববরণী পাওয়া যায়। সম্ভবত জাতীয় আন্দোলন- 
কালে তাঁর 'লাখত পাশ্ডুলাপ স্থান থেকে স্থানা- 
ন্তরে অপসারণের জন্য বিশদ 'িবরণ 'লাঁপবদ্ধ 
হয় নি। তাঁর অনুগামীদের প্ীলসী জুলুমের 
হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বহু পাশ্ডলাপ তান 
নষ্ট করেও ফেলেছেন। দর্শন, ইতিহাস, কাব্য, ধর্ম, 
স্থাপত্য, শিল্প, সমাজদর্শন, জাববিদ্যা এবং 
বিজ্ঞানের অন্তভুন্তি তাপ, আলোক, শব্দ, স্পন্দন 
ও মহাজাগাঁতিক ক্রমবিবর্তন বিষয়ে গবেষণামূলক 
প্রায় ৯০খাঁন পুস্তকের তানি রচাঁয়তা। রাঁচত 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : শ্রীমৎ 'ববেকানল্দ স্বামীজীীর 
জীবনের ঘটনাবলী তে খন্ড), “লন্ডনে স্বামী 
বিবেকানন্দ, €৩ খন্ড), শ্্রীশ্রীরামকৃষের অনুধ্যান,, 
ণগরিশচন্দ্রের মন ও শিল্প” পশুজাতর মনোবাত্তি” 
পাশুপত অস্ত্ললাভ' কোব্য), শশল্প প্রসঙ্গ” ননৃত্য- 
কলা", “প্রান জাতির দেবতা ও বাহনবাদ', 
“ডসার্টেশন অন পেশ্টিংঃ পপ্রান্সপিপলস অফ 
আঁকিটেকচার”, “মাইণ্ড', 'রাইটস্ অফ ম্যান- 
কাইন্ড' প্রভাতি । রামকৃষ্ণ 'মশনের সঙ্গে মহেন্দ্র 
নাথের ঘাঁনম্ঠ সংযোগ ছিল। গোঁরিক বস্ন ধারণ না 
করলেও তিনি সন্াসজীবন যাপন করতেন। 
[১৩৩,১৪৯] 

মাজবূর রহমান, বঙ্গবন্ধয (১৭.৩.১৯২০- 
১৪/১৫.৮.১৯৭&) টুঙ্গীপাড়া-ফাঁরদপুর। শেখ 
লুৎফর রহমান । স্বাধীন বাঙলাদেশের জনক ও তার 
প্রথম প্রধানমন্ত্রী । নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরে জল্ম, অত্যন্ত 
কঠিন ও দুর্গম পথ 'দয়ে আঁতি কম্টে জীবন বিপন্ন 
করে পদে পদে অগ্রসর হতে হয়েছে তাঁকে । ছান্রা- 
বস্থাতেই রাজনৌতিক 'ক্রয়াকলাপে অংশগ্রহণ 
করেন। ফাঁরদপুরের গোপালগঞ্জ থেকে ১৯৪২ 
খু ম্যান্রক পাশ করে কাঁলকাতার ইসলা'ময়া 
কলেজে ভার্ত হন ও ১৯৪৭ খযী. বি.এ. পাশ 
করেন। এ সময়ে শনাঁখল ভারত মুসালিম স্টুডেন্টস 
লীগে'র অন্যতম সদস্য 'ছিলেন। কলকাতায় তাঁর 
প্রধান সঙ্গশদের মধ্যে ছিলেন চট্টগ্রামের ফজলুল 
কাদের চৌধুরী, কাজী আহমেদ কামাল, মাহর্যাদ্দন 
প্রভীত সোঁদনের ছাব্লনেতারা। ১৯৪৩ খী. তান 
আবিভন্ত বাঙলাদেশের মুসাঁলম লশগের কাউীল্সলার 
নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ খশী, সাধারণ নির্বাচনে 

াবশেষ দক্ষতা দেখান। সেপ্টেম্বর ১৯৫২ খপ. 
পিকিং-এ অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি সম্মেলনে তানি 
পাকিস্তানের অন্যতম প্রাতিনাধ হিসাবে যোগ দেন । 
পূর্ব-বাঙলার ভাষা আন্দোলনে সাক্য় অংশ গ্রহণ 
করায় প্রায় আড়াই বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। 



মজিবর রহমান, বধ্গবজ্ধু 

ইনৃসওরেন্স কোং ও গ্রেট ঈস্টার্ন ইনীসওরেল্স 
কোম্পানীতে কাজ করেছেন। ১৯৫৪ খন. পূর্ব- 
বঙ্গের এীতহাঁসক সাধারণ 'নর্বাচনে তান তাঁর 
সাংগঠাঁনক ক্ষমতার পাঁরচয় দেন এবং ফজলুল হক 
যুস্তফ্লুণ্ট মাল্দ্সভায় ৫১৫.৬.১৯৫৪) বাঁণজ্য, 
[শিল্প ও দূর্নীতি নিবারণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মল্মী 
নিষুন্ত হন। ৩১.৫.১৯৫৪ খডী, ৯২/এ ধারা 
প্রয়োগের ফলে পূর্বপাকিস্তানের এই যুক্তুফ্ণ্ট 
মাল্পসভা ভেঙে যায় এবং বহু রাজনোৌতিক কর্মনর 
সঙ্গে তীনও গ্রেপ্তার হন। আওয়ামী নেতা আতাউর 
রহমান পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হলে ডে.৯. 
১৯৫৬) মুজবূর এ মান্নিসভার বাঁণজ্য ও 'শষ্প 
দপ্তরের ভার গ্রহণ করেন। ২৭.১০.১৯৫৮ খটী, 
এই মান্নিসভা বাতিল করে প্রোসডেণ্ট আয়ুব খান 
পাঁকস্তানের সবে্সর্বা হয়ে বসেন। এই সময় থেকে 
বহুবার তাঁকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয় । আওয়ামী 
লশগের সূত্রপাত থেকেই তান তার সঙ্গে জাঁড়ত 
লেন এবং শহীদ মোহরাবর্দির মৃত্যুর পর (৬.১২. 
১৯৬৩) 'তানই এ দলের অপ্রাতিদ্বন্দ নেতা বলে 
ববোচত হন। ১৯৬৪ খী, খুলনা ও ঢাকায় যে 
সাম্প্রদায়ক দাঙ্গা হয়োছল, তান এ দাঙ্গা প্রাতি- 
রোধে প্রাণপণ চেস্টা করেন। ১৯৬৬ খী, পূর্ব 
পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল আঁধি- 
বেশনে 'তাঁন দলের সভাপাঁত 'নর্বাচিত হন। তার 
আগে দশ বছর তান দলের সাধারণ সম্পাদক 
ছিলেন। এই সময় তাঁর গ্ছয় দফা ঘোষণা পূর্ব 
পাকিস্তানের বাঙালনকে নব-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। 
এই গ্ছয় দফা”কে তান 'বাঙলাদেশে'র সাড়ে সাত 
কোটি শোষিত, 'িপশীড়ত, 'নম্পোষিত বাঙালীর 
মুন্তর 'জাতীয় সনদ" বলে আভাঁহত করেন। ১৯৬৮ 
খু, আগরতলা ষড়যন্ত্রের মিথ্যা মামলায় জাঁড়য়ে 
প্রোসডেণ্ট আয়ুব খান তাঁকে কুর্মিটোলায় 'মাল- 
টার জেলে বন্দী করে রাখে । ১৯৬৯ খী. ছাড়া 
পেয়ে কিছুদিনের জন্য লন্ডন যান। এ বছরই গোল 
টোবিল বৈঠকে যোগ গদতে রাওয়ালাপাণ্ড উপ্পাস্থত 
থাকেন। ১৯৬৯ খ্ী. গণ-আন্দোলনের মুখে আয়ুব 
খানের পতন ঘটলে ইয়াহয়া খান ক্ষমতায় আসেন 
এবং ১৯৭০ খর. পাকিস্তানে সাধারণ 'নর্বাচন 
অনুষ্ঠিত হয়। এই বনর্বাচনে 0৭.১২,৯৯৭০) 
আওয়ামী লশগ সংখ্যাগাঁরম্ঠ দল 'হসাবে জয়লাভ 
করে- মাঁজবূর ছিলেন এই বিজয়ী দলের নেতা । 
ণনর্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হলেও শাসনতল্ত 
রচনার আঁধকার তাঁকে দেওয়া হয় নি। এই কারণে 
মূঁজব্রের নেতৃত্বে ১ মার্চ থেকে ৬ মার্চ ১৯১৭১ 

খুখ. গ্ষুর্ব-পাকিস্তানে ব্যাপক গণ-িক্ষোভ চলে। 
৭ মার্চ. এক জনসভায় তান দাব জানান, “সামারক 

[ ৬৩৯১ ] ঘতশল্দ্রনাথ ঘোধাল 

আইন প্রত্যাহার করতে হবে", 'সৈন্যবাহননকে 
ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে+, গণহত্যার তদন্ত 
করতে হবে' এবং 'জনগণের নির্বাচিত প্রাতানাধ- 
দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে । বহ্যাদন 
থেকেই তাঁর রাজনৈতিক দর্শন 'ছিল-_-পূর্ব-বাগওলার 
আত্মীনয়ন্পণের আধিকার--পূর্ববাঙলার অটো- 
নমি। তান ঘোষণা করেন, “এবারের সংগ্রাম ম্ান্তর 
সংগ্রাম" এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম । ১৫. 
৩.১৯৭১ খই. জঙ্গনশাহনীর হুমকির জবাবে তানি 
একাঁট ঘোষণার দ্বারা পূর্ব-পাঁকস্তানের পূর্ণ 
প্রশাসনভার 'নজের হাতে গ্রহণ করেন। উদ্দেশ্য, 
“বাঙউলাদেশের জনগণের মস্ত” । পরাঁদন থেকেই 
নর্মম জঙ্গী 'নিষ্পেষণ শুরু হয়। ২৫& মার্চ 

আটক করে রাখা হয়। তবে এঁ তাঁরখেই, বলা যায়, 
জন্ম 'নয়োছল নূতন এক জাতি। বহু অত্যাচার, 
অসংখ্য হত্যার পরও মুজিবের নেতৃত্বে পূর্ব 
পাঁকস্তানের স্বাধীনতা-সংগ্রাম সাফল্যমাণ্ডত হয় 
এবং 'বাঙউলাদেশ' সাবভৌম রান্ট্রের উদ্ভব হয় ৫৯৬. 
১২.১৯৭১)। ১০ জানুয়ারী ১৯৭ ২ খই. মত্ত হয়ে 
মুঁজবুর দেশে ফেরেন এবং প্রধানমান্িপদে আসীন 
হয়ে জাতিগঠনে আত্মীনয়োগ করেন । ২৫.১.১৯৭৫ 
খু. দেশে রাষ্ট্রপাঁতি পদ্ধাতির সরকার চাল হলে 
তান রাষ্ট্রপাত হন। সংশোধিত শাসনতল্ম-অনুসারে 
গঠিত একমাত্র রাজনোতিক দল 'বাঙলাদেশ কৃষক- 
শ্রমক আওয়ামী লীগ” সেংক্ষেপে বাকশাল')-এর 
তান সভাপাত 'ছিলেন। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ খশ. 
এক আকাঁষ্মক অভ্যুত্থানে ভোর পাঁচটায় সামাঁরক 
বাহনীর লোকের হাতে তান ঢাকায় তাঁর ৩২নং 
ধানমণ্ডীর বাঁড়তে সপারিবারে 'নহত হন। পরক্ষণেই 
ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোঁষত হয়, 'আম মেজর 
ডাঁলম বলাছ- শৈখ মুঁজবের স্বৈর সরকারের পতন 
হয়েছে৷ শেখ মুঁজবকে হত্যা করা হয়েছে ।? [৯০৬, 
১৪৯,১৬২] 

মূরলশধর চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৩ - ২১.৯- 
১৯৭৩)। বাংলা চলচ্চন্র-ীশজ্পের 'বাঁশম্ট ব্যান্ত। 
প্রমথেশ বড়ুয়ার সঙ্গে 'তাঁন এম প. প্রডাকশন গঠন 
করেন। 'উঞ্জবলা” সিনেমা হল স্থাপন এবং শ্শ্রী” 
'উত্তরা” ও “ওাঁরয়েন্ট' চিত্রগৃহ গঠনেও তাঁর ভূমিকা 
ছিল। বেগগল মোশন 'পিকচার্স আসোসিয়েশনের 
তান সভাপাঁতি এবং চিন্রজগতের 'বাঁভল্ন প্রাত- 
্ঠানের সঙ্গে দীর্ঘীদন যুস্ত ছিলেন। [১৬] 

ঘতাঁন্দ্রনাথ ঘোষাল (১৮৯১৫ - ২৫.৪.১৯৬৮) 
বরাহনগর--চক্বিশ পরগনা । রাধকাপদ। 'বস্লবী 
ও প্রখ্যাত চিকিৎসক । তান বাঘা যতীন, ডা. যাদু- 
গোপাল মুখোপাধ্যায়, হাঁরকুমার চক্রবর্তী প্রমুখের 



যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

সংস্পর্শে আসেন ও বাঁসরহাট অণ্চলে বিপ্লবী কর্ম- 
ধারা বিস্তার করেন। চিকিৎসক হসাবে তাঁর কর্ম- 
কেন্দ্র ছিল বাঁসরহাট। তিনি যুবকদের মধ্যে লাঠি- 
খেলা ও শরারচর্চামূলক বিভিন্ন খেলাধূলার 
প্রবর্তন করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জাভা থেকে 
যে জাহাজে অস্ত আসাঁছল, সেই জাহাজের একাঁট 
গল্তবাস্থল ছিল বালে*বর । বিকল্প গন্তব্যস্থল ছিল 
সুন্দরবন। সুন্দরবন অঞ্চলে তান ও তাঁর সহ- 
কর্মীরা সাতাঁদন আলোকসজ্কেত করে অপেক্ষা 

করোছলেন। পরে পালসের চোখ এড়াতে নেপাল 
সরকারের চাকুরি নিয়ে চলে যান। বাঁসরহাটের কংগ্রেস 
সংগঠনের তিনি প্রথম সম্পাদক ও বহু জনাহতকর 
প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রীতিষ্ঞাতা। আজীবন রাম- 
কৃ মিশনের সঙ্ে যুস্ত ছিলেন। পাঁরণত বয়সে 
তাঁর রাঁচত প্র্যাকাঁটস অফ মোঁডাঁসন' ২ খণ্ড), 
'আযনাটাম ও ফিজিওল জি", 'মোঁটরিয়া মোঁডকা”, 
শশশু ও স্্ী চিকিৎসা", ইনজেকশন চাকৎসা, 
এবং “কম্পাউন্ডারী িক্ষা' নামে বাংলা ভাষায় 
আযালোপ্যাথিক 'চাকৎসা-বিষয়ক গ্রল্থগ্ুঁীল খুবই 
সমাদূত হয়োছল। [১৫৮] 

যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯০ - ২৩.১০. 
১৯৭৬)। বফুপুর ঘরানার খ্যাতনামা ধুপদ-গায়ক। 
মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট শাস্ত্রীয় সঞ্গীত- 
শিক্ষা শুরু করেন। পরবতি কালে রাধিকাপ্রসাদ 
গোস্বামী ও 'িারজাশঙ্কর চক্রবর্তীর কাছে তাঁলম 
নেন। এ ছাড়া কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদান্তাঁচন্তামাঁণ ও 
আহরীটোলার গৌরহার মুখোপাধ্যায়ের তত্তা- 
বধানে দীর্ঘকাল সঞ্গতশাস্ত্র অধ্যয়ন ও গবেষণা 
করেন। সঙ্গীতের প্রচার ও প্রসারে উদ্যম যোগেন্দ্র- 
নাথ 'মল্সথনাথ মল্লিক স্মৃতিমান্দরের অধ্যক্ষ ও 
ধগারিজাশগকর সঙ্গত সঙ্ঘে'র সভাপাঁত ছলেন। 
১৯৬৯ খড়, 'স্রেশ সঙ্গীত সংসদ" তাঁকে বাঙলার 
শ্রেষ্ঠ সঞ্গণতজ্ঞরূপে স্বীকৃতি দিয়ে স্বর্ণপদক 
দ্বারা সম্মানিত করে। [১৬] 

রমেশ শীল (১৮৭৭ - ৬.৪,১৯৬৭) গোমদান্তশ 
_ চট্টগ্রাম । খ্যাতনামা লোককাঁব। সুদীর্ঘ জীবনে 
তিনি স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুরু করে দেশের 
সকল প্রকার প্রগ্াতশশল আন্দোলনে তাঁর প্রাতিভাকে 
দনয়োজিত করেছিলেন। শেষ-জীবনে তাঁর রাঁচত 
আধকাংশ গানই রাজনশীতি-বিষয়ক ছিল। ১৯৫৪ 
খ্ী, পরর্বাপাঁকস্তানে গভর্নর শাসনের আমলে 
তান নিরাপত্তা আইনে বংসরাধিককাল আটক 
থাকেন। অত্যন্ত দার্য-দুর্দশার মধ্যে গ্রামের 
বাড়তে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। তাঁকে অনেকে 
লালন ফকিরের উত্তরসাধক বলে আঁভাঁহত করলেও 
তন বাঙলাদেশের লোককাঁবদের অনুসৃত এ্রীতহ্য 

[ ৬৩২ ] শচশীন চোঁধুরণ 

থেকে স্পম্ট এবং আত উজ্জ্বল এক ব্যাতক্রম। 
[১৫৮] 

রাখাল চিত্রকর (১১শ/২০শ শতাব্দী) সরধা-- 
বীরভূম । মহতাব। নাম-করা পট-শিল্পী। প্রাপতামহ 
মানিক চিত্রকর, পিতামহ কৈলাস এবং তাঁর ?পতাও 
বীরভূমের বিখ্যাত ঘম-পট অঙ্কনে পারদর্শী ছিলেন। 
তান মনে করতেন, 'হাত হাতি ঘোড়া/তিন 'টিপন্যার 
গোড়া অর্থাৎ যে হাত হাতি ও ঘোড়া আঁকতে পারে 
সে জগৎসংসারের যাবতীয় 'বষয়ই আকিতে পারে। 
তাঁর পত্র বাঁকুর মূল জশীবকাও ছল প্রাতমা- 
নির্মাণ ও পট অঞগ্কন। এ জেলার 'চন্রকর সম্প্রদায়ের 
মধ্যে পানুরিয়ার ভান্ত, জানকীনগরের বসল্ত, মদী- 
য়ানের জানকী ও সদানন্দ, আয়াশের সতীশ, মটর ও 
ভূতু, জুনিদপুরের হষীকেশ, সাহাপুরের শ্রীপাতি ও 
অদৃজ্ট, শিবগ্রামের ভান্ত, ইটাগাঁড়য়ার সদর্শন 
প্রভৃতি শিজ্পীর নাম উল্লেখযোগ্য । বীরভূমের যম- 
পটের সর্ববৃহৎ সংগ্রহ আছে চাব্বশ পরগনার ব্রত- 
চারী গ্রামে গুরুসদয় সংগ্রহালয়ে। [১৬৪] 

রাজকুমার চক্রবর্তী (১৮৯২ ?- ১৫.৯,১৯৭৫) 
সন্বীপ- নোয়াখালী । 'বাঁশষ্ট শক্ষাঁবদ ও দেশ- 
কর্মী । স্বাধীনতা-লাভের আগে দেশে তান কংগ্রেস- 
কর্মী 'হসাবে সুপারিচিত 'ছিলেন। পরে ভারতশয় 
গণ-পারষদেরও সদস্য হন। দেশ-ীবভাগের পর তান 
প্রায় ৫ বছর পাকিস্তান গণ-পারষদের সদস্য এবং 
পাঁরষদীয় কংগ্রেস দলের সম্পাদক 'িলেন। তারপর 
থেকে পাঁশ্িমবঙ্গের বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্জো 
নজেকে যুস্ত করেন এবং রাজ্য বিধান পাঁরষদেরও 
সদস্য হন। তরি অর্ধশতাব্দীকালের শিক্ষক-জীবনের 
প্রায় সবটাই কেটেছে বঙ্গবাসী কলেজে । ১৯১৯ 
খএী. তান এ কলেজের ইংরেজশীর অধ্যাপক হিসাবে 
যোগ দেন। বাঙলায় এমন অনেক পাঁরবার আছেন, 
যাঁদের তিন পুরুষই তাঁর ছাত্র । তিনি কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়, রামকৃষ্ণ মশন, ইউনিভারাসাটি ইন:- 
স্টাটউট, সন্ীপ-হাতিয়া জনকল্যাণ সাঁমাতি এবং 
আরও অনেক প্রাতিষ্ঠানকে ন্যনাধিক ৩ লক্ষ টাকা 
দান করেছেন। পঁশ্চিমবগগ কলেজ ও বিশবাবদ্যালয় 
'শক্ষক সামাতর তান অন্যতম প্রাতজ্ঞাতা এবং এ 
সংগঠনের সম্পাদক ও সভাপাঁতি, তাছাড়া বহু বছর 
কাঁলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের সেনেট ও িসনৃডকেটের 
সদস্য ছিলেন। [১৬] 

শচশন চৌধ্যরদ (2- ২০.১২.১৯৬৬)। 'বাশিষ্ট 
অর্থনশীতাঁবদ-। বোম্বাই-এ 'ইকনমিক ও পাঁলাঁট- 
ক্যাল উইকাঁল" পাত্রকার সম্পাদক 'ছিলেন। এই 
পান্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে তান এদেশে একই সঙ্গে 
অর্থনৌতক তত্ব ও বাস্তব অর্থনোতিক "দমস্যা- 
সংকাদ্ত বিষয়গুলির বিজ্ঞানসম্মত "ভাঁতততে«আলো- 
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চনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে প্রয়াসী হয়োছলেন। 
অর্থনাত ছাড়া সাঁহত্য এবং অন্যান্য বিষয়েও 
তাঁর যথেন্ট পড়াশুনা এবং আগ্রহ ছিল। কোৌম্র্রজ 

ঘর আহবানে 'তাঁন সেখানে অধ্য/পনার 
কাজ করেন। ভারত সরকারের বোর্ড অফ ছ্রেড-এ 
টেকনিক্যাল আ্যডভাইসার 'ছিলেন। কুচাঁবহার 

মাতামহ। [১৫৮] 
শচশন দেববর্মন (১.১০.১৯০৬ - ৩১,৯১০, 

১৯৭৫) আগরতলা-াত্রপুরা রাজা। গপতা সর্বা- 
পেক্ষা সম্মানিত মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র বাহা- 
দুর। কুমিল্লায় জল্ম। জনাপ্রয় সঙ্গঈতাঁশল্পন ও 
সুরকার এবং শিন্জগতের প্রখ্যাত সঙ্গীতি- 
পারচালক। অনুরাগী মহলের পপ্রয় নাম "শচীন 
কর্তা'। তাঁর শৈশব আঁতবাহত হয় পৃর্ববাঙলার 
কুমল্লা এবং আগরতলায়। কাঁলকাতা 
থেকে বি.এ. পাশ করার পর 'ন্রপুরার রাজদরবারে 
উচ্চপদের চাকার পান। ছোটবেলা থেকে সঙ্গীতে 
বশেষ অনুরাগ ছিল, তাই চাকার না করে তান 
সঙ্গীতের উপযনুত্ত ?শক্ষা ও চর্চার জন্য কাঁলকাতায় 
চলে আসেন এবং এখানে ওস্তাদ বাদল খাঁ, ভনম্ম- 
দেব চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণচন্দ্র দের কাছে শাস্ত্রীয় 
সঙ্গশতে তালিম নেন। ওস্তাদ আলাউদ্দীন খা, 
ফৈয়াজ খাঁ, আবদুল কাঁরম্ খাঁ প্রমুখ সঙ্গীত- 
গুণীদের সংস্পর্শে এসেও তিনি 'শিক্ষাগ্রহণ করে- 
ঘছলেন। লোকসঞ্গতের প্রীতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ 
গছল। পূর্ব-বাঙলা সহ ভারতের 'বাভন্ন অণ্চল থেকে 
তান লোকসঞ্গত সংগ্রহ করে সেগ্ঁল নিজস্ব 
ভঙ্গীতে গেয়ে অঙ্পাঁদনেই সুনাম অন করেন। 
তাঁর কণ্ঠমাধূর্য ছিল অপূর্ব এবং অনন্য। বাংলা 
রাগপ্রধান গানকেও তান নিজস্ব রসবোধে সহজ 
সুরসংযোগে সবজনীপ্রয় করে তুলোৌছলেন। কাঁল- 
কাতা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথম গানেই তান 
অসংখ্য শ্রোতার চিত্ত জয় করেন ১৯২৩)। তারপর 
থেকে তাঁর 'বাঁভন্ন গানের রেকর্ড প্রকাশিত হতে 
থাকে। রেকর্ডে তাঁর 'বশেষ জনাঁপ্রয় প্রথম গান 
“ও কালো মেঘ, বলতে পারো কোন দেশেতে তুমি 
থাকো” ; রাগপ্রধান গান--যাঁদ দাঁখনা পবন, “আমি 
ঘছন্ একা', 'আলো ছায়া দোলা, ; কাব্যগ্রীত-_- 
প্রেমের সমাঁধ তখরে' ; পল্লীগনীত-_শনশীথে যাইও 

ফূলবনে' প্রভাত বিশেষ উল্লেখযোগ্য । শের দশকে 
গতাঁন িন্রজগতে অন্যতম গায়ক ও সুরকার হিসাবে 

যোগ দেন। প্রথম সঙ্গত পরিচালনা করেন 'রাজগণী 

নামক চিত্রে ১৯৩৭)। তাছাড়া “ছদ্মবেশস+, 'জনীবন- 

সাথী, মাটির ঘর' প্রভাত 'চন্রে সরযোজনা করে 
অসাধক্সণ প্রাতভার পাঁরচয় দেন। ১৯৪৪ খু, 

[ ৬৩৩ ] শৈলজানন্দ মখোপাধ্যায় 

থেকে তানি বোম্বাই-এ বসবাস শুরু করেন এবং 
তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাঁপত হয় সেখানেই । তান 
হন্দী চিত্রজগতে যোগ দেন এবং 1ফল্মীদ্তানের 
শশকারী, চিত্রে ১৯৪৫) সঙ্গীত পাঁরচালনা করে 
বিশেষ খ্যাতি অন করেন । পরে 'দেবদাস', "সুজাতা" 

“দো ভাই”, ট্যাক্সি ড্রাইভার", “পয়াসা" 'কাগজকে 
ফুল' প্রভাতি ৮০টির আঁধক হিন্দী ছাঁবতে সুরা- 
রোপ করে অনন্য কশীর্ত রাখেন। ১৯৫৮ খ্যী. 
সঙ্গীত-নাটক-আকাদাম ও এশিয়ান ফল 
সোসাইটি (লন্ডন) তাঁকে বিশেষভাবে সম্মানিত 
করে। ১৯৬৯ খু. ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মণ্রী' 

উপাধি-ভূষিত হন। তা ছাড়া 'বাঁভন্ন সাংস্কাতিক 
দলের 'বাঁশম্ট শিজ্পী সদস্য 'হসাবে ?তাঁন ব্রিটেন, 
রাঁশয়া, ফিনল্যান্ড প্রভৃতি দেশ পাঁরভ্রমণ করেন। 
সঞ্গীত-বিষয়ে তাঁর সাধনা ও আঁভজ্ঞতার অনেক 
কথা জানা যায় তাঁর 'লাঁখত ও দেশ পান্রকায় 
প্রকাশিত 'সরগমের 'নখাদ" রচনায় । তান 'বাঁশল্ট 
ক্লীড়ামোদীও 'ছলেন। প্রথম জীবনে পূর্ববাওলায় 
বশেষ করে কুৌমল্লা, ব্রাহ্মণবাঁড়য়া ও আগরতলায় 
একজন উৎকৃষ্ট রেফারী হিসাবে সুপাঁরাঁচত হয়ে- 
গছলেন। পাঁরণত বয়সেও বড় বড় খেলায় 'তাঁন 
ণনয়ীমত দর্শক ছিলেন । বোম্বাই-এ মৃত্যু । বোম্বাই- 
এর চিন্র-জগতে সত্রাতিষ্ঠিত সঙ্গীতাঁশল্পন মীরা 
দেব তাঁর স্তী এবং সুরকার রাহুল, দেব্ব্মুন 

তরু একম্যার প্্র। 1১৬] 
শাশর নাগ (১৯৩৬ -৭.৭.১৯৬০) নওগাঁ 

আসাম। সাংবাঁদক ও বিপ্লবী কাঁমউীনস্ট পা্টর 
কর্মণ। তান নওগাঁ শহরের অন্যতম ট্রেড ইউনিয়ন 
সংগঠক, একাধক বাংলা দৌনক ও সাপ্তাঁহক 
পাত্রকার স্থানণয় সংবাদদাতা এবং স্থানীয় উদ্বাস্তু 

সামীতর সম্পাদক 'ছিলেন। উদ্বাস্তুদের দাঁব 

আদায়ের আন্দোলনে যোগ 'দয়ে দুইবার কারাদণ্ড 

ভোগ করেন। আসামের ভ্রাতৃঘাত সংঘর্ষকালে 

দাঙ্গা রুখতে গিয়ে তান নিহত হন। [১৫৮] 

শৈলজানন্দ ম্খোপাধ্যায় (১৮/২১৯,৩,৯৯০৯ - 

২.১.১৯৭৬) রূপসাপুর-বীরভুম। ধরণীধর। 

মাতুলালয় বর্ধমানের অন্ডালে জন্ম। খ্যাতনামা 

সাাহ'ত্যক ৷ 'কাঁলিকলম' যুগের অন্যতম স্রষ্টা । গতন 

দাদামশাই রায়সাহেব মততযুগ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের কাছে 

বড় হয়েছেন। দাদামশাই ছিলেন ধনী কয়লা- 

ব্যবসায় । বর্ধমানে স্কুল জীবনে নজরুল ইসলামের 

সঙ্গে তাঁর বম্ধৃত্ব গড়ে ওঠে। তখন শৈলজানন্দ 

দলখতেন পদ্য আর নজরুল লিখতেন গদ্য। 'প্র- 



সলং দত্ত 

তাঁরা উভয়ে পালিয়ে যুদ্ধের কাজে যোগ দেবার 
জন্য আসানসোলে যান। সেখান থেকে এস.ডি.ও.-র 
চিঠি নিয়ে কাঁলকাতায় আসেন এবং ফরাটনাইন 
বেলী রোজমেন্টে ঢোকার সব ঠিকঠাক হয়ে যায়। 
কিন্তু ডান্তারী পরাক্ষায় তান বাতিল গণ্য হন-_ 
নজরুল যুদ্ধে যোগ দেন। ফিরে এসে কলেজে ভার্ত 
হয়েও নানা কারণে পড়া শেষ না করে শটহ্যাণ্ড 
টাইপরাইটিং শিখে তিনি কয়লা-কুঠিতে চাকার নেন। 
পরে সে কাজ ছেড়ে সাহিত্য-কর্মে নিয়োজিত হন। 

প্রকাশিত হলে ধনী দাদামশাই তাঁকে তাঁর আশ্রয় 
থেকে বিদায় দেন। সেখান থেকে তান কাঁলকাতায় 
আসেন। এখানে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্ 
গমন, মুরলীধর বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, পাঁবন্ত 
গঙ্গোপাধ্যায়, দীনেশরঞ্জন দাশ প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর 
পরিচয় ঘটে এবং 'কালিকলম' ও 'কল্লোল' গোম্ঠীর 
লেখকশ্রেণীভুন্ত হন। খাঁন-শ্রীমকদের নিয়ে বাংলা 
সাহত্যে সার্থক গল্প-রচনায় শৈলজানন্দই পাঁথকৃৎ। 
উপন্যাস ও গলপসহ প্রায় ১৫০ খান গ্রন্থ তান 
রচনা করেছেন। 'কয়লাকুঠির দেশে” 'ডান্তার” “বন্দ, 
'আজ শুভাঁদন” "আমি বড় হব”, 'কনেচন্দন", 'এক 
মন দুই দেহ", 'ক্রোৌণ্ঠমিথুন', 'ঝড়ো হাওয়া”, রূপং 
দোহি', “সারারাত', অপরূপা", “বানির্বাচিত গল্প”, 
(স্মতিচারণ), “যে কথা বলা হয়ান, েলচ্চন্ 
সম্পর্কে স্মৃতিকথা) প্রভাতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রল্থ। 
তাঁর অনেক উপন্যাস ছায়াছবিতেও রূপাঁয়িত হয়েছে। 
নিজেও ছবি পাঁরচালনা করেছেন। তাঁর প্রথম ছবি 
“পাতালপুরী" €(৯৯৩৫)। স্বরাঁচিত গল্পকাহিনী 

“অভিনয় নয়' ও “রং বেরং-এর িন্র-পাঁরচালনা 
[নাজেই করোছিলেন। প্রায় ডজন খানেক সফল 'চিন্লের 
[তিনি পারচালক। [১৬,৯১৭] 

সন দত্ত (১৯১৩ - ৩০.১২.১৯৬৮) হবিবপুর 
-নদীয়া। হাওড়ার বোলালয়াস স্কুলে পাঠরত 
অবস্থায় তানি সল্মাসবাদী দলের সংস্পর্শে আসেন। 

[ ৬৩৪ ] সনং দত 

১৯৩০ খু. আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে 
গ্রেপ্তার হন। হাওড়া জেলায় বিপ্লবী সাম্যবাদ? 
দল গঠনের অন্যতম উদ্যোস্তা। ১৯৩৮ খু. হাওড়ার 
'মোসাট' কৃষক সম্মেলনে তান সভাপাঁত নির্বাচিত 
হন। তদানীন্তন প্রাতাট কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে যুন্ত ছিলেন। শহরাণলের মজদূর 
সংগঠনের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। বার্ন 
আযন্ড কোং-এর মজদুর ইউীনয়নের সহ-সভাপাঁত 
ছিলেন। দ্বিতীয় 'িব*বযুদ্ধ-কালে তান ও তাঁর 
দলের মতবাদ 'ছিল “101 006 117)1061121190 ৮21 

1000 ০111 %27” এবং তারই 'ভাত্ততে 'তাঁন কাজে 

অগ্রসর হন। ১৯৪২-এর আগস্ট িবপ্লবে হাওড়া 

আক্রমণ করেন। প্হীলসের সঙ্গে খন্ডযদ্ধে 'তাঁন 
গ্রেতার হন এবং আজাদ 'হিন্দ বাহনীর সঙ্গে 
তাঁর যোগাযোগ আছে এই অভিযোগে তাঁকে 'দিল্লনর 
লালকেল্লায় নিয়ে যাওয়া হয়। 'বিশবযুদ্ধ-শেষে 
১৯৪৫ খ্যীঁ. তান জেল থেকে ম্যান্ত পান। ১৯৪৫ 
খটী. গঠিত হাওড়া জেলার মজদুর-কৃষক পণ্টায়েতের 
সভাপাঁত ও 'পণ্চায়েং পান্রকার ম্যানেজার হিসাবে 
1তাঁন অক্লান্ত পাঁরশ্রম করেন। ১৯৪৬ খ্যী. সাম্প্র- 
দায়ক দাত্গার সময় নিজের জাঁবন বিপন্ন করেও 
হাওড়ার সদর বক্সশ লেনের দাঙ্গা রোধ করেছিলেন। 
এঁ সময়ে বহু মুসলমান পরিবারকে আশ্রয় 1দয়ে 
তাদের জীবন রক্ষা করেন । নোয়াখালী থেকে আগত 
বিপন্ন উদ্বাস্তুদের জন্য তিনি হাওড়ার 'বাভন্ন 
অঞ্চলে রিফিউজী ক্যাম্প সংগঠন করোছিলেন। 
১৯৪৯ খু, আর.স.পি.আই. দলের নেতা পান্না- 
লাল দাশগ-প্তের নেতৃত্বে পরিচালিত সশস্ত্র অভ্যু- 
খানের তান অন্যতম নেতা 'ছিলেন। এই ঘটনায় 
ধৃত হয়ে ১৯৬২ খ্ডী, পর্যন্ত কারারুদ্ধ থাকেন। 
কারাবাস-কালে প্দীলসশ অত্যাচার ও অন্যায়ের 
প্রাতবাদে অনশনের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে৷ 
ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েও তান মজদুর ও 'িষাণ আন্দো- 

লনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। [১৫৮] 



[১] 

[২] 

[৩7 

181 

[৫] 

[৬7 

[৭] 

[৮] 

[৯] 

1১০] 

[১১-১৬7 

[১৭] 

[৯৮] 

[১৯৯] 

[২০] 

[২১] 

[২২] 

[২৩] 

[২৪] 

[২&] 

[২৬] 

[২৭] 

[২৮7 

[২৯] 

1৩০৭ 

[৩১] 

[৩২] 

[৩৩] 

[৩৪] 

[৩৫] 

[৩৬] 

[৩৭] 

[৩৮] 

[৩৯] 

[80] 

[৪১] 

[8৪২] 

[8৩] 

উৎস-নির্দেশ 

জীবনীকোষ : শাঁশভ়ষণ 'বদ্যাল্কার সম্কাঁলত 
বিশবকোষ : প্রাচ্যাবদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাঁদত 
ভারতকোষ : বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষৎ প্রকাশিত 
বসৃমতট - মাস্ক পান্রকা 

ভারতবর্ষ : মাঁসক পাত্রকা 

প্রবাসণশ : মাঁসক পাকা 

জীবনী-আভিধান : সুধারচন্দ্র সরকার সঙ্কলিত 
17175600100) 1৬10৮617761) 11) 13617591 (1818-1904) :: 15006786101) 19197 

17161271, (09110177616 01 55 7351029] 

সাধকামালা : জগদশবরানন্দ 

মৃত্যুঞ্জয়ী : মহাজাতি সদন প্রকাশিত 

বাংলা ও ইংরেজী দৈনিক পাত্রকা-সমূহ 
দেশ : সাপ্তাহক পাল্রকা 
অমৃত : সাপ্তাহক পাত্রকা 

মানসী ও মর্মবাণী : মাসিক পান্রকা 

বগ্গভাষার লেখক : হিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাঁদত 
জ্ঞান ও বিজ্ঞান : মাসিক পান্রকা 
বগ্গসংস্কৃতি কথা : প্রাসত রায় চৌধুরী 
বঙ্গের মহীয়সী মাহলা : অঞ্জনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
বিজ্ঞান সাধনায় বাঙ্গালী কাঁলদাস চট্টোপাধ্যায় 
সরল বাঙ্গালা আভধান : সুবলচন্দ্র মিত্র সঙ্কলিত 
নূতন বাঙ্গালা অভিধান : আশুতোষ দেব সম্কীলিত 

কর্তন ও কীর্তনীয়া হরেক মুখোপাধ্যায় 
সাহত্য-সাধক-চারতমাল : বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষৎ প্রকাঁশত 
স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী : কমলা দাশগুপ্ত 
স্বদেশীয় ভারত-বিদ্যাপাঁথক : গোৌরাঙ্গগোপাল সেনগুস্ত 

প্রাচশন কাঁলকাতা পাঁরচয় : হারহর শেঠ 
পাঁরচয় : মাঁসক পান্রকা 

স্মরণীয় : ডা. সুশীল রায় 

বসুধারা : মাঁসক পান্রকা 
বাংলায় িপ্লববাদ : নাঁলনীকশোর গুহ 
উনাঁবংশ শতাব্দীর বাংলা : যোগেশচন্দ্রু বাগল 

ভারতশ : মাসিক পান্নিকা 
1বগ্লবের পদাচিহ : ভূপেন্দ্ুকুমার দত্ত 
তপস্বশ ভারত : স্বামী তত্তানন্দ 

বঞ্গণয় নাট্যশালার হীতহাস : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

[01011011215 ০৫ 110191) 31098190105: 00 23001015100 

ড770+ 7০ ০1 1001817 718911555 : 11117150506 60008010105 0০৮61 
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উৎস-নর্দেশ 

বঙ্গের মাহলা কাব : যোগেন্দ্রনাথ গুস্ত 
পুরাতন প্রসঙ্গ : 'বাপনীবহারী গুপ্ত 
চ3601000176 051)191027 ৬ ০01179 

13917821 172990 210 72107556200: 0159 06 075 €09160109 17191011081] 

৯০০৪৮ 

রামতনু লাঁহড়ী ও তৎকালগন বঙ্গস্মাজ : শিবনাথ শাস্ত্র 
/৯])015215 0£ 2২012] 9917501 : ড$. ৬৬. [780176651 

মুন্তর সন্ধানে ভারত : যোগেশচন্দ্রু বাগল 
বরণনয় : যোগেশচন্দ্র বাগল 

বষ্ুপুর ঘরানা : দলশপকুমার মুখোপাধ্যায় 
ভারত সংস্কাঁতি কথা 
ভারতীয় বৈপ্লাঁবক সংগ্রামের ইতিহাস : স:প্রকাশ রায় 
(০1৮11 12190110272055 108011176 005 737101917 17115 117 17712) (1765-1 857) : 

59510119180591) (01000101015 

ভারতের কাঁষাবপ্লব ও গণসংগ্রাম : সনপ্রকাশ রায় 
(91০00, 021515105% (09181652215 ৬০107789 

1হন্দুস্থানী সঙ্গীতের ইতিহাস : বীরেন্দ্রকশোর রায়চৌধুরী ও 

সঞ্জয় উবাচ : সঞ্জয় 
1শশুসাথশী : মাসিক পাঁত্রকা 
বেতার জগৎ : পাঁক্ষক পাত্রকা 
(02100112, 1৬10)010101109] €09522515 

স্বদেশ কথা £ কিরণ চৌধুরী 
সংবাদপল্লে সেকালের কথা : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

সাজঘর : ইন্দ্রমিত্র 

সপ্তাহ : সাপ্তাহক পাল্রকা 
বা্গালীর ইতিহাস : ড. নীহাররঞ্জন রায় 
ণগাঁরশ রচনাবলশ : সাহত্য সংসদ প্রকাশিত 

আমার কথা : 'ািবনোঁদনন দাসশ 
আঁবস্মরণীয় : গতঙ্গানারায়ণ চন্দ্র 
এ [00170 7৯901 157110057 : £৯1010 1301757096 

কাঁমউানিস্ট আন্দোলনের শহশদনামা : পাস্তা 
বাংলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কাঁব : যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য 
7151015% 0£6 9215101 171651900015 2 1017 ৯ ভিত 15 

পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালশন রাজনশীতি : বদরদদ্দীন উমর 

রক্তের অক্ষরে : শৈলেশ দে 
বঙ্গের বাঁহরে বাঙ্গাল : জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস 

প্ীস্তকা, স্মরাঁণকা ইত্যাঁদ 
সপাহশীবিছ্রোহে বাঙালী : দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

সুকুমার রায় : লীলা মজুমদার 
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উৎদ-[নির্দেশ ৬৩৭. 

দীনবন্ধু রচনাবলশ : সাহত্য সংসদ প্রকাশিত 
দ্বজেন্দ্র রচনাবলশ : সাহত্য সংসদ প্রকাশিত 
রবীন্দ্রজীবনশ : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
4৯516001027710175% 01 11217775101 105৬91201251720 0 50015 

মানবেন্দ্রনাথ রায় ও তরি জীবন ও দর্শন : স্বদেশরঞ্জন বসু 
বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান ৫১ম) : দীনেশচন্দ্র ভট্রাচার্য 
াবপ্লবের সন্ধানে : নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
গবপ্লবধী জীবনের স্মাতি : যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় 
সুরের আগুন : গোলাম কুদ্দুস 
এক শতাব্দী : ঢাকা থেকে প্রকাশিত 

শের-এ-বাংলা : ঢাকা থেকে প্রকাশিত 

চট্টগ্রাম যুবাঁবদ্রোহ : অনন্ত 'সংহ 
সবার অলক্ষ্যে : ভুপেন্দ্রকশোর রাক্ষত রায় 
বাংলার বিপ্লব প্রচেস্টা : হেমচন্দ্র দাস কাননগো 
ডোঁটাঁনউ : অমলেন্দ দাশগুপ্ত 
'বাবধ প্রবন্ধ : রাজনারায়ণ বস 
আশ্নাদনের কথা' : সতশীশচন্্র পাকড়াশী 
যাদুকাহনী : আজতকৃষ্ণ বস 

যাঁদের গায়ে জোর আছে : উমেশচন্দ্র মাল্পক 
য় 99201) 01617165000 : 1০98551% €517. 00179,0191059 

ভূপেন্দ্রনাথ : চৈতন্য লাইব্রেরী প্রকাশিত 

পাশ্ডুঁলাঁপ 
কালান্তর : পাত্রকা 

অপ্রকাশিত রাজনোতিক ইতিহাস : ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 
বাঁঙ্কম রচনাবলশ : সাহত্য সংসদ প্রকাঁশত 

অমর কৃষকনেতা বিষণ চট্টোপাধ্যায় : বাংলাদেশ মণীন্তসংগ্রাম সহায়ক 

সামাত প্রকাশিত 
গবভীতিভূষণ গ্রল্থাবলন : মন্ত্র ঘোষ প্রকাশনা 
ভারত সং্গঈতের কথা : পা" পপ 

মধুসূদন রচনাবলী : সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত 

স্বাধননতা-সংগ্রামে বাঁরশাল : হনরালাল দাশগুপ্ত 

017 [২9171701801 ০৮ : 5901 1017827 05102960105901)525 

/৯ টব 210101091 13105181015 1০] 20019 2 ও-2085 81005 

রমেশ রচনাবলী : সাহত্য সংসদ প্রকাশিত 
ভারতের রাম্দ্রীয় ইতিহাসের খসড়া : শ্রভাতকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 
রবীন্দ্র দর্শন : ীহরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 
রবন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কাতি : সুধাংশুবমল বড়ুয়া 

ঠাকুরবাড়ীশর কথা : 'হরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 

বাংলা সাহত্যে ইউরোপীয় লেখক : ড. সাবতা চট্টোপাধ্যায় 
দেশের কথা : সখারাম গণেশ দেউস্কর 
[95০60179701 20100519195: 61650. 95 5. ৮১ 550, [10500215 

০0 77156071051 9000155 

ধুজ্জশটপ্রসাদ 
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উৎস-ানর্দেশ 

মৃত্যুঞ্জয় সতীন্দ্রনাথ : আশ্বনীকুমার মেমোরিয়াল কাঁমাট 
মৃত্যুহশীন : সম্পাদক শাল্তময় রায় 
কৃষকসভার ইতিহাস : আবদুল রসূল 
মহাভারত : অমূল্য 'বিদ্যাভূষণ সম্পাঁদত--প্রবাসী সংস্করণ 
বঙ্গীয় মহামহোপাধ্যায় জীবনী : হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য 
হনগলশ জেলার হীতহাস ও বঙ্গসমাজ : সুধীরকুমার 'িন্র 
রুশাবগ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বপ্লবী : চিল্মোহন সেহানবীশ 
বাংলা গবশবকোষ : নওরোজ 'কতাবস্তান, ঢাকা প্রকাশিত 
সিমলা ব্যায়াম সমাত (১৯৭৩) দুর্গাপজা-স্মারক 
মলয়া : স্বামী মনোমোহন দত্ত 

শ্রীশ্রীঠাকুর ও সৎসঙ্গ : সংসত্গ প্রকাশনশ 
0121৮615115 (09101051091 
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